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അവതരിപ്പിക്കുന്നെത്

ലിറ്റിൽ കകറ്റ്സ്
നസന്റെ് മജാവജ്ജ് എച്ച്.എസ്.എസ് കളളതവയൽ 

നാളനത്ത സാമങതിക 
വിദ്യയ്ക്കായി

അമദിനം  വളവ്നകാണ്ടിരിക്കുന്നെ ക്പെവ  യമഗതത്തിൽ  അമതാനടാപ്പം
തനന്നെ മാതൃഭാഭായനയയമം  വളവത്തിനയെമക്കണ്ടത്  നാനമലാവരുനടയമം
കവത്തവ്യമാണ്.  അമ്മയായ  മലയാളനത്ത പരിമപായിപ്പിക്കുവാക
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പുതിയവഴികൾ മതടി മപായിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെ ഐി ടി മലാകത്തിന് പരു നെറിയ
സംഭാവനയായി  മാറകയാണ്  ഞങ്ങ്നട ഈ ഡിജിറ്റൽ  മാഗതസിക  എന്നെ്
കരുതനെ.  കെികളിൽ മലയാളം കംപപെിങ്ങിമനാട്  താരര്യം വളവളതക എന്നെ
ഉമദ്ദേശമത്താനട ലിറ്റിൽ  കകറ്റ്സ്  അംഗതങ്ങൾക്കായി  ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ
മാഗതസിക പദ്ധതിയമനട സമവണ സാക്ഷാാത്കാരമായ ഡിജിറ്റൽ മാഗതസിക
'അതിജീവനത്തിനന്റെ പാഠപുസ്തകം  '  മകരളത്തിനല
പളയദരരന്മമഭവിക്കുന്നെവവക്കായി ഞങ്ങൾ സമവപ്പിക്കു്.......

ലിറ്റിൽ കകറ്റ്സ് െീഫ് എഡിറ്റവ 

എസ്. ജി. എച്ച്. എസ്. കളളതവയൽ 

മറാൺ സ്റ്റീഫക മാത് 
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ഞങ്ങൾ ഇന്നെനത്ത
മജാവജിയമകൾക്ക് മവണ്ടി പരു
നാളനയ വാവനത്തെക്കു്..... 
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പല നാരുകൾ മെവ്ണ്ടായ  പരു കയവ മപാനല 

പറ്റനക്കൊയി നിന്നെ് അഭിനയനീയസം മാതൃഭാകപറസമായ

 ഏകത് ശക്തിയായി മാറിയാണ് ഇതുവനര

 അമഭവിക്കാത്ത പളയനത്ത നാം മനരിെത്.

ദരരന്കാലം 
ഓവമ്മിപ്പിക്കുന്നെത്
ആരതി നക നജ
പരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ  മകരളം  മനരിമടണ്ടി  വന്നെ ഏറ്റസം  വലിയ
പളയനക്കെത്തിയാണിത്. ഈ അവസരത്തിൽs ദരരന്ത്തിലൂനട കട്മപായ
സമൂഹത്തിൽ നി്ം നമ്മുക്ക് ഏനറ പഠിക്കാമണ്ട്.എംമിക്കയിടങ്ങളിഅം ദരരന്ം
പുതിയ  പരു അവസരമായി  പരിണമിക്കു് .  പുമരാഗതമനപരമായ
സമൂഹികവികസനം,  സാക്ഷാരത,  ഊവജ്ജസ്ലരായ  മാധ്യമങ്ങൾ,
എലാറ്റിമമുപരിയായി  കാര്യക്ഷാമമായി  പവവത്തിക്കുന്നെ സമൂഹം
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തുടങ്ങിയവയാണ്  ഈ  ദരരന്നത്ത മറികടക്കുവാമം
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാമമുള്ള മകരളത്തിനന്റെ കയ്യിനല ആയമധങ്ങൾ .  മികച്ച
രീതിയിൽ  ഇവനയാനക്ക  ഉപമയാഗതനപ്പെത്താനായൽ  മലാകത്തിമ
മാതൃഭാകയാകാക മകരളത്തിന് കഴിയമം എന്നെതിൽ സംശയമില. 

                      പല നാരുകൾ മെവ്ണ്ടായ  പരു കയവ മപാനല പറ്റനക്കൊയി
നിന്നെ്  അഭിനയനീയസം  മാതൃഭാകപറസമായ ഏകത് ശക്തിയായി  മാറിയാണ്
ഇതുവനര അമഭവിക്കാത്ത പളയനത്ത നാം മനരിെത് .  കൗമാരക്കാവ നതാെ്
വൃദ്ധവ  വനര,  നനവിഭാഗതങ്ങളിഅം  നപെ ജനങ്ങൾ  പറ്റനക്കൊയി  നി്
പളയനത നെറക്കു്. ഉന്നെമതാമദ്യാഗതസ്ഥവ മുതൽ താനഴതെിനല ജീവനക്കാവ
വനര ഊണം  ഉറക്കസനമാഴിി കര്മനിരതരായി  തുടരു് .  വിവരങ്ങൾ
യഥാക്രമം അറിയിചം വാവത്താ മാധ്യമങ്ങൾ അവരുനട ധവമ്മം നിറമവ്്.
ഓണത്തിനായി  വച്ചതുമുഴുവക  എെത്ത്   ജനങ്ങൾ,  പളയത്തിൽ  എലാം
നഷ്ടനപ്പെവവക്ക്  നകാെക്കു്.  എംഅൽസ്യനത്താഴിലാളിക്ം  പൊളസം
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മപാലീസും  എലാം  ജീവക  പനയനപ്പരുത്തി  എംഅണിയ്യജീവനന തിരയമന്നെ
മകരളസമൂഹം പരുപമക്ഷാ തിരിച്ചറിഞ കാണണം പരുമായാണ് ശക്തി എന്നെ്,
നന്മയാണ്  ആയമദ്ധനമന്നെ്.   മലാകത്തിമ മാതൃഭാകയാകാക  മകരളത്തിന്
കഴിയനെ. അതിമമവണ്ടി നമ്മുക്ക് ആസന്നെത്രപരിശ്രേമിക്കാം.
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സ്രന്ം  നനപതൃഭാകസം സംസ്കാരസം

മറ്നകാണ്ടുള്ള  വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്ദായം മൂല്യെ്തിയമള്ള,

 പാപ്പരത്തമുള്ള പരു തലമുറനയ ്ടിഷ്ടിക്കാമന  സഹായി .

മാത ൃഭായാപഠനത്തിനന്റെ  
ആവശ്യകത
അബിക എസ് ബാസ് 9A

            അമ്മ  എന്നെ  വാക്കിന്  പരു  നിവവെനം  നൽകി  തൃഭാ്ിയടഞവവ
ആരുമുണ്ടാവില. അത്രയ്ക്ക്  അവത്ഥമളതം  മഹനീയസമാണ്  അത്.  

പരുനിവവെനത്തിനന്റെയമം   വരികൾക്കുള്ളിൽ പതുങ്ങി   നിൽക്കുന്നെതല ആ
വാകിനന്റെ  ഭാവാവത്തങ്ങൾ . മഹത്തായ എരന്ിമം  മാതാവിനന്റെ 

സ്ഥാനം  കൽപ്പികന്നെത്  അതുനകാണ്ടാണ്  .  ജനിച്ച മാതൃഭാൃഭൂമിയമം  ആദ്യമായി
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സംസാരിചതുടടങന്നെ  ഭായ,  മാതൃഭാഭായയാണ് . പരു കഞ് 

ജനിച്ച്  വീഴുന്നെ സമയം മുതൽ  അവമ മുലപ്പാലിനനാപ്പം   പകവ് കിട്ടുന്നെ
സ്ത്താണ്  മാതൃഭാഭായ  .  ഏനതാരു  കെിക്കും   ജന്മസിദ്ധമാലഭിക്കുന്നെ ഈ
ഭായനയ അഭ്യസനത്തിലൂനടയമം  പരിശലനത്തിലൂനടയമം
പരിമപായിപ്പിക്കുകയാണ്  പാഥമിക

 വിദ്യാഭ്യാസം നകാണ്ടുമദ്ദേശിക്കുന്നെത്.

സ്രന്ം   നനപതൃഭാകസം  സംസ്കാരസം  മറ്നകാണ്ടുള്ള  വിദ്യാഭ്യാസ
സമ്പ്ദായം  മൂല്യെ്തിയമള്ള,  പാപ്പരത്തമുള്ള പരു തലമുറനയ ്ടിഷ്ടിക്കാമന
സഹായി . മാതൃഭാഭായ പഠനം  മൂല്യ  മബാധങ്ങൾ  കരുത്താക്കു് . പുതിയ
തലമുറയമനട സംസ്കാരിക  അധ :പതനത്തിമ കാരണം  പിറന്നെ
മണ്ണിനനമറന്നെ് നകാണ്ടുള്ള  വിദ്യാഭ്യാസരീതിയാണ്.

ആയതിനാൽ  മാതൃഭാഭാ യ പഠനം അനിവാര്യമാനണന്നെ് നാം തിരിച്ചറിയണം. 

13



അതിജീവനത്തിനന്റെ പാഠപുസ്തകം                                                                                    SGHS Kulathuvayal

ജലം 
ശ്രേീഹരി  മമനാജ് 9A

ജലക്ഷാാമമി് 
നാടാനക രൂക്ഷാം 

ജനമക്ഷാമത്തിന

നലത്രമയാകക്ഷാെം

അരുതരുത്

ദരുപമയാഗതമരുതിനാൽ 

അരുതരുത്

ജല ദരുപമയാഗതമരുത്

ജലമമൂല്യമാണ്

അത്  അറിയമക ജനമത

ജലമമൂല്യമാണ്
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അത്  കരുതുക ജനമത

ജലമമൂല്യമാണതു

മലിനമാക്കരുത് മാനവാ

അതു മലിനമാക്കരുത് മാനവാ

അതു മലിനമാക്കരുത് മാനവാ
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നവമകരളം 
ആകാശ് ശങവ 9 A

എനന്റെ നാട്  മകരളം 
എനിക്ക്  ജന്മ നാടിത്

നനദവത്തിനന്റെ സ്രന്ം നാടിത്

ഹരിതമാനണനന്റെ നാട്

പളയം വിതച്ച മകരളനത്ത 

പെളതയവളതക നമ്മൾ

പരുമമയാനട നനകകൾ  മകാവക്കാം 

അതിജീവിക്കാം പളയനത്ത

പെളതയവളതക നമ്മൾ ഇന്നെ്

മകരളനമന്നെ  നാടിനന.....
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വവണ്ണനച്ചപ്പ്
എമന്നൊവമ്മതക  നെപ്പിൽ  പരായിരം

വവണ്ണങ്ങൾ ൊലിച്ച്

വവണ്ണസുരഭിലമാം  പുയ്പ്പങ്ങൾ വിരിയിച്ച്

മസ്നേഹമാം മധുപകപകവന്നെ്

വാമനാളം മമാഹങ്ങൾ

തകവനത്തറിഞ്  പറന്നെകലാനായിരു്?

എനന്റെ മസ്നേഹസ്ാരന്നമാത്രം 

നിക നിഴൽ മാത്രം 

എക സ്പ്നങ്ങളിൽ എ്ം നിക രൂപംമാത്രം

എക മനം

എമപ്പാഴും നിന്നെിനല

നന്മക്കായി മകഴു്

നിക പാണരക്ഷാക്കായി മകണിെ്.

നമൽവിക വവഗതീസ്

9B
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െിത്രങ്ങൾ
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പര്യായപദം
● വനം -കാട്,വാനനം

● കാറ്റ് -മാരുതക,നതന്നെൽ

● മുഖം -ആനനം, വക്ത്രം

● വാക്ക് -വെനം,വച്ചസ്സ്,പദം

● ൃഭൂമി -വതനം,ജഗതതി,ഉലകം

● മമയ്യക -മമജക,നരക

● സുര്യക -അരുണക,ഇരണക

● നവള്ളം -ജലം,സീതം

● സ്ത്രീ -നാരി,മാതാവ്,നപൺ

● പ്തി -പപഞ്ചം

● മല -ഗതിരി,പവവതം

● വീട് -ഗഹം,ആലയം,വാസസ്ഥലം

● പുഴ -നയി,നനശവലിനി,ധുപകനി,സരളത,

     ഹ്രദിനി

● കടൽ -ഉദ്ധി,ഊവവം

● പുഷ്പം -പൂവ്,മലവ
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മകരളനാടിക 
കഥയമരനെയ്യാം..
അലക്സാണ്ടവ മപാപ്പ്

അമല മരിയ ആന്റെ്റണി 9A

എന്നൊൽ ഞാനനാരു കഥയമരനെയ്യാം..
മകരളനാടിക കഥയമരനെയ്യാം..

സത്യസം നീതിയമമിലത്തിനന്നൊരു

മകരളനാടിക കഥയമരനെയ്യാം..
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എവിനട നെന്നൊൽ എവിനട കണ്ടാൽ

ഉള്ളതുനമാത്തം കാപട്യങ്ങൾ

പറഞിെിലകാര്യനമലാം 

സ്ളതംപണസമ്മില മുഖ്യവിയയം

െിരന്ാശക്തിയിനന്നെവിനട മപായി 

അമ്മയമം നപങ്ങ്ം മനസ്സിലാസന്നെില.

സ്ത്രികൾക്കിന്നെിവിനടന്തു  പരിഗതണന

അവനരരന്ാനവറം ഉപമയാഗതവസ്തുമവാ..?

പ്തിക്കുമമൽ കട്കയറ്റം 

പ്തിയമനടമരാക്ഷാം കണ്ടാലറിയാം.

മരാക്ഷാം വന്നൊലിവിനടതീരും 

മകരളമക്കൾതക കളരിപയറികൾ.

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തിമപുറമമ

വരു് പല പല വിയവാതകങ്ങ്ം 

ഇരുണ്ടമമഘസം നവ്ത്തമലയമം 

കറത്തപുഴയമം ഇവിനടതക യാഥാത്ഥ്യങ്ങൾ.

ക്കളിനല പുഴകളിനല 
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കാണന്നെനതലാം സൗദങ്ങൾമാത്രം

തനിമ വിനൊരു മകരളജനതയ്ക്ക്

തിരിനക  വരാനിനിയമം സമയമില..?

െിരന്ി  മനിയ്യമക്കനള

നിങ്ങൾതക ഭാവിനയ ഓവളതമനാ ..

എന്നൊൽ;പിനന്നെപവവത്തി .

എലാത്തിമം മെവന്നെ വിധത്തിൽ.!
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മകരളം

1956 നവംബവ 1-ാാം  തിയ്യതി  മകരളം  രൂപീ്തമായി  മലബാവ
മധ്യതിരുവിതാംകൂവ [തിരുനകാച്ചി]  എന്നെീ പമദശങ്ങൾ മെവന്നെതാണ് മകരളം
രൂപീ്തമാക്കിയത്.  മകരളത്തിനല ആദ്യതിരനഞെപ്പ്  1957  നഫബ്രുവരി  28
മുതൽ മാവച്ച്  11  വനര നടക്കുകയമം  ആദ്യ നിയമസഭ  1957  ഏപിൽ 5ന്
ിമതലമയൽക്കുകയമം  നെയ്തു.  മകരളത്തിനല  ആദ്യ  മന്ി
ഈ.എം.എസയിരു്.  ആദ്യ നിയമസഭയിനല അഗതംങ്ങ്നട  എണ്ണം  127
ഇമപ്പാഴനത്തത് 141 ആദ്യ മന്ിസഭയിൽ 11 മന്ിമാവ  ഉണ്ടായിരു്. 
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ജീവെരിത്രം

 തുഞ്ചനത്തഴുത്തച്ഛക
ശ്രേീഹരി  മമനാജ്  9A

ആധുപകനിക മലയാളഭായയമനട പിതാവ് ഭക്ത കവിയമമായിരുന്നെ എഴുത്തച്ഛനന
കറിച്ച്  ഇന്നെ്  നമുക്കറിയമന്നെത്െില  കാര്യങ്ങൾ  മാത്രമാണ്.അമദ്ദേഹനത്ത
ആെരിക്കുന്നെ കാലഘെം ,അമദ്ദേഹത്തികനറ മാതാപിതാക്കൾ .അമദ്ദേഹം  രെിച്ച
്തികൾ  എന്നെിവനയക്കുറിച്ച്  പ്ിതന്മാവ
നിനാദിപായക്കാരാണ്.എഴുത്തച്ഛനനക്കുറിചള്ള നിരവധി
ഐിതിഹ്യങ്ങൾമാത്രമാണ്  ഇന്നെ്  നിലനിൽക്കുന്നെത്.എഴുത്തച്ഛനനക്കുറിചള്ള
വസ്തുനിഷ്ഠമായജീവ  ഗ്ങ്ങൾ  വളനരഅധികം
രെിക്കനപ്പെിട്ടുണ്ട്.തുഞ്ചനത്തഴുത്തച്ഛനന്റെ ജീവെരിത്രനത്തക്കുറിചം
്തികനളക്കുറിചം  ലഭ്യമായ  എലാ  വസ്തുക്കനളക്കുറിചം  പ്ിതന്മാരുനട
ബഗന്ധങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  എഴുത്തച്ഛകനറ ജീവിതകാലം  1625-മം  1725
മം  മമദ്ധ്യ ആയിരു് എന്നെ അഭിപായത്തിനനയാണ്ഗ്ങ്ങൾ
സ്ീകരിക്കുന്നെത്.
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പനക്ഷാ  പനന്നെനിക്കറിയാം
പിനന്നെയമം     പിനന്നെയമം  എവിനട
നിമന്നൊ  ഉയരു്

ദീനമാം മരാദനങ്ങൾ

എവിനട  നിനന്നെനന്നെനിക്കറിയില

എരന്ിനന്ം 

കരച്ചിഅം  നിലവിളിയമം കരുങ്ങികി

ടക്കുനന്നൊരി  ടിവിയിൽ  നിന്നൊമണാ  അത് 

അനതാ മദ്യലഹരിയിൽ 

ആെനന്നൊര  തച്ഛനന്റെ  ിണ്ടിൽ 
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നി്തീവന്നെതാമണാ  അത്

അനലങിൽ  റിംങ്ങ്മടാൺ  ശ ം

മകട്ടു  വളവനന്നൊനരക  കിളിതക

മധുപകര ഗതീതമമാ

എനരന്നന്നെനിക്കറിയില

എരന്ിനന്ം

പനക്ഷാ  പനന്നെനിക്കറിയാം  ഇന്നെിനതാരു

വീടല നീണ്ടമതിഅകൾക്കും  നവൺമയാവന്നെ

ിവരുകൾക്കപ്പുറം  ജീവഛവ

മായ  വീട്  എ് മാത്രം

ജിയ  മറാസ്  ബിജ

8  A
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ഉണ്ണിക്കുെക 

ഉണ്ണിക്കുെനന  ആെിയമറക്കാക
വീെിൽ  ഉൗഞാഅണ്ടമലാ....

ഉണ്ണിക്കുെന്   പാെ്  പഠിക്കാക

വീെിൽ  ഗതിറ്റാറണ്ടമലാ....
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ഉണ്ണിക്കുെന്  സ്കൂളിൽ മപാകാക

വീെിൽ സ്കൂൾ  ബസ്  വരുമമലാ....

ഉണ്ണിക്കുെന് ഉമ്മ  നകാെക്കാക

വീെിൽ  അമ്മ ഉണ്ടമലാ.....

മുഹമ്മത്  നിഹാൽ

8  A
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വള്ളമത്താൾ   അവാവഡ്
1991 :  പാലാ  നാരായണക  നായവ

1992 :  ശരനാട്  കഞകപിള്ള

1993 :  നനവക്കം  മുഹമ്മത്  ബയീവ, ബലാമണിയമ്മ

1994 :  നപാകകന്നെം  വവക്കി
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1995 :  എം. പി. അയ്യപ്പക

1996 :  തകഴി  ശിവശങരപിള്ള

1997 :  അക്കിത്തം  അെ്തക  നമതിരി

1998 :  മഡാ. നക. എം. മജാവജ്ജ്

1999 :  മഡാ. എസ്. ഗു്ക  നായവ

2000 :  പി. ഭാസ്കരക

അബിനവ്  സാബ
8  A
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തുലികാ    നാമങ്ങൾ 

വിലാസിനി :  എം. നക. മമമനാക

സഞ്ജയക :  എം. ആവ. നായവ

ഉറൂബ് :  പി. സി. കെി്ഷ്ണക

അക്കിത്തം :  അെ്തക  നമതിരി

മാധവിക്കുെി :  കമല  സുരയ്യ

തകഴി :  ശിവശങരപ്പിള്ള

പളപ്പമണ്ണ :  സുബ്രഹ്മണ്യക   നമതിരി

ഇന്ദുചൂഡക :  നക. നക. നീലകണ്ഠക

നെറകാട് :  സി. മഗതാവിയ പിയാരടി
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മയിസൂവയാത്ര 
(യാത്രാവിവരണം)

ഞാമം എനന്റെ മാതാപിതാക്ക്ം മ് കെംബാകെംബാംഗതങ്ങ്ം
കൂടി കമസൂവ കാണവാക മപായി.  വനം ധാരാളമുള്ള സ് ഥലങ്ങളിലൂനടയാണ്
യാത്ര.  വനഹൃദരന്ങ്ങളിലൂനടയമള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ  മാമകനളയമം
മയിഅകനളയമം  മ് വന്യജീവികനളയമം  കാണവാക സാധിച അവിനടനി്ം
കറചദൂരം യാത്രനെയ്തമപ്പാൾ തലനയെപ്പുള്ള ൨൦യമയാളം കാൊനകൾ പരുമിച
യാത്ര നെെയ്ന്നെത് ഞാക കണ്ടു. ആനകൾ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുകയായിരു്.
അത്  പനമയാലകൾ  ഭക്ഷാിക്കുന്നെ തിരക്കിലായിരു് .  അതിനല പരു
ഗതജമകസരി ഞങ്ങൾക്ക് മനനര തിരിഞ കഡവവ വാഹനം വളനര മവഗതം
ഓടിച്ചാൽ അപകടത്തിൽ നി്ം ഞങ്ങൾ രക്ഷാനപട്ടു.

               കമസൂനര പധാന  ആകവയണം  അവിെനത്ത
നകാൊരമാണ്.ഞങ്ങൾ  അത്  കാണവാനായി  മപായി  .
ദസറയമനടസമയമായിരുന്നെതിനാൽ  രാജനകാൊരത്തിനല ഓമരാ  മുറിക്ം
കയറി  കാണവാക  സാധിച.  രാജനകാൊരത്തിനല സ്വണസിംഹാസനം
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വളനര വിശിഷ്ടമായ  പരു കാഴയായിരു് .രാജനകാൊരത്തിനല മുറ്റത്ത്
അനാമിഅം കതിരമമഅം മസവറിനടളതവാക സാധിച 

              അതിമമശയം നസന്റെ്.  ഫിമലാമി മദവാലയം സയവശനത്തിനായി
മപായി.അവിനടനി്ം  മഗതശാലയമം.  വിവിധയിനത്തിൽ  നപെ ധാരാളം
പക്ഷാികനളയാണ് അവിനട കാണവാകകാണവാക സാധിച്ചത്. അതുകഴിഞ
വൃയാവക  പൂമരന്ാെം  കാണവാനായി  മപായി.  ജലധാരയമം  പൂമരന്ാെസം
കാണവാനായി സാധിച.മബാെ് യാത്രയമം നടത്തി.

              ൊമുണ്ടിതിൽ കാണവാകമപായി.അതിമമശയം ടിപ്പുസുൽത്താനന്റെ
ശവകടീരസം. എലാം കണ്ടതിമമശയം ഞാക തിരിചവ് . ഈ  യാത്ര ഞാക
വളനര ആസ്ദിച.
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പരസ്യങ്ങ്നട  സ്ാധീനം   
നിത്യജീവിതത്തിൽ

                          ആധുപകനികതയമനട    അവമബാധാ്ക    മുഖമാണ്
പരസ്യം.    ആധുപകനികരാകനെ    പരസ്യത്തിനന്റെ    മായാപപഞ്ചത്തിൽ
വസിക്കുന്നെവരും വസ്തു  ഏതുമാകനെ,   വിപണനസാധ്യത

വവദ്ധിപ്പിക്കണനമങിൽ,  അനിവാര്യമായ   ഘടകം   പരസ്യമാനണന്നെ
നിലയിമലക്ക്   ഇന്നെ്  കാര്യങ്ങൾ

എത്തിമെവന്നെിരിക്കു്.   ആകവയകമായ   രൂപമാതൃഭാകക്ം   ,   െെലസം
ഹൃദ്യസമായ   വാക്യകശലിക്ം

പരസ്യത്തിന്
അത്യരന്ാമപക്ഷാിതമാണ്.
ആധുപകനിക  വിപണന്നെ മാവഗതദവ
ശികൾ      പരസ്യനത്ത  മമയ്യനന്റെ

ഉപമഭാഗതസംസ്കാരത്തിനന്റെ
മുഖകറിയാക്കി   മാറ്റിയതാണ്  ഈ
നൂറ്റാണ്ടിനന്റെ    പതിഭാസം.

                           ഉപ്പ്   മുതൽ  കവ
പ്പൂരം   വനരയമള്ള   ഏതു

സാധനത്തിമം   പരസ്യം  അനിവാര്യമായി  തീവന്നെിരിക്കു്.  മാധ്യമങ്ങ്നട
വളവച്ചതനന്നെയാണ്      ഇന്നെനത്ത  മലാകത്തിൽ   പരസ്യത്തിനിത്ര
പാധാന്യമവഹിക്കുവാക   കാരണമായിതീവന്നെിരിക്കുന്നെത് .   ഉത്പാദന
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മമഖലയമനട   ത്രിതഗതതിയമം   വ്യത്യസ്ത  ഉത്പന്നെങ്ങൾ  തമ്മിഅള്ള  വടംലിയമം
പരസ്യത്തിനാക്കം കൂെി.  അമതാനട   ഏതു  വസ്തു   വി്മപാകണനമങിഅം
പരസ്യം  മവണനമന്നെ   ഗതതിയിനലത്തി .    പരസ്യമിലാത്ത  പരു  ഉത്പനം ,
അതത്ര

മികസറ്റതായി  നകാള്ളനെ  ഉപമഭാക്താവിന്   താത്പര്യമിലാത്ത അവസ്ഥയമം
സംജാതമായി.   െങ്ങമ്പുഴയമനട   ശീലിൽ   അരം   വ്യതിയാനം   വരുത്തിയാൽ
അതിങ്ങനന  പാടാം.....

                                  “എവിനടതിരിഞ  മനാക്കിയാഅം

                                    അവിനടലാം   പരസ്യപലകമാത്രം"

  

                           എലാ   മാധ്യമങ്ങ്ം-പത്രം,  മറഡിമയാ നടലിവിയക
മുതലായവനയലാം  പരസ്യത്തിൽ കളിച നിൽക്കുകയാണ് .  മാധ്യമങ്ങ്നട
മുഖ്യവരുമാനമാവഗതസം  പരസ്യങ്ങൾതനന്നെയാണ്.  അതുനകാണ്ട്  അവ
എത്രമാത്രം ആകവയണീയമാക്കാമമാ അങ്ങനന തനന്നെ രൂപനപ്പെത്തിയാണ്
ബഹുജന സമക്ഷാം എത്തിക്കുന്നെത്.  പരു പത്രത്തിനന്റെ മുകമപജം പികമപജം
ഇന്നെ് പരസ്യമാണ്-  അതും വവണ്ണാഭമായ പരസ്യങ്ങൾ.വനിതാമാസികകൾ
ഇന്നെ്  പരസ്യത്തിനന്റെ കൂത്തരങ്ങാണ് .  സവക്കാരിനന്റെ മസവനരംഗതങ്ങളിഅം
പരസ്യം  അതിക്രമിച്ച്  കയറകയാണ്.  ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശ്രേദ്ധിക്കുന്നെ
എരന്ിഅം പരസ്യത്തിനന്റെ നീരാളി കകകൾ എളതകയാണ്. 

                             പുമരാഗതതിനയന്നെതുനകാണ്ട് നഗതരവാസികളിൽ മിക്കവരും
കരുതുന്നെത്  ആ  ഡംബര  വസ്തുക്കൾ വാങ്ങികൂട്ടുക  എന്നെതാണ് .  പരസ്യം
ആദ്യം  ഇരയാക്കുന്നെത്  ഇവനരയാണ്.  അൽപ്പം  വണ്ണമുള്ള ആ്കൾ
ശരീരത്തിനന്റെ വണ്ണം  കറക്കുന്നെ പരു ഉത്പ്പന്നെത്തിനന്റെ പരസ്യം  ശ്രേദ്ധിക്കും .
നമലി    ഞവരുനട ആകവയണീയതയമം  സുഖസൗകര്യങ്ങ്ം  വവണ്ണിചമകൾ
ക്കുമ്ാൾ ആ  വ്യക്തി  ആ  ഉൽപ്പന്നെത്തിൽ ആ്ഷ്ടനാകം .നരക്കുന്നെത്
പ്തിജന്യമാനണങിഅം  െിലവക്കത്  ദയ്ക്കരമാണ്.  അങ്ങനനയമള്ളവനര
മുടികറപ്പിക്കുന്നെ മലപനങ്ങ്നട പരസ്യം  വീഴ്ളതനമന്നെ്  തീവച്ച .  അതായത്
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ജനതയമനട ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞനടളതന്നെ പരു ആകവയമണാപാധിയായി
പരസ്യം  മാറി.  അതുനകാണ്ടാണ്   അതിനന്റെ മായാവലയത്തിൽ
ആധുപകനികജനത കെങ്ങിനകാണ്ടിരിക്കുന്നെത്.

                             മയക്കുമരു്കൾ   മപാമല   ആ്കളിന്നെ്
പരസ്യത്തിനടിമകളാകന്നെ  കാഴ്ച്ചയാണ്   നാം  കണ്ട്നക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെത്  .
പരസ്യങ്ങ്നട   സ്ാധീനം   ജനങ്ങനള   െതിക്കുഴികളിമലക്ക്    നയിക്കു്.
ക്നിയമനട  കിടമസരരമാണ്    ആ   കഴികൾക്ക്   ആഴം   കൂട്ടുന്നെത് .
പരസ്യങ്ങൾ  ആകവയകമാക്കുക ,   കറിക്കുനകാള്ളന്നെതും    കവിതമപാനല
സുയരസമായ  വാക്യങ്ങൾ  പമയാഗതിക്കുക  എന്നെനതലാം  ഈ  മസരരത്തിനന്റെ
ഭാഗതമാണ്.   ഇന്നെ്    പരസ്യങ്ങൾ  മപക്ഷാണം    നെെയ്ന്നെതും    പദവ
ശിപ്പിക്കുന്നെതും   സാ്ത്തിക   ലക്ഷാ്യമത്താനട   മാത്രമാണ്.

 മി്ന്നെനതലാം  നപാന്നെനലന്നെ്,   പത്രമാസികകളിനല   മലഖനങ്ങ്മടയമം
പരസ്യങ്ങ്മടയമം    പിന്നെിൽ  അപകടം  പതിയിരിക്കു്നണ്ടന്നെ്
വിമവകമത്താനട   തിരിച്ചറിയണം.

നിരരന്രം  മകൾക്കുന്നെത്  ശരിയായി  മതാ്നമന്നെ  മനശാസ്ത്രതന്മാണ്
പരസ്യത്തിഅപമയാഗതനപെളതന്നെത്
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എന്നെ്  മനസ്സിലാക്കണം.  ജീവിതസുഖങ്ങ്നട   പഴുക്കിനനാപ്പം  നീടങന്നെത്
കാലത്തിനന്റെ  സ്ഭാവമാണ്  

ഗുണമദായസമ്മിശ്രേമായ  ി്പാെകളിൽ നിന്നെ്  നന്മ   ഉൾനകാണ്ട്   തിക
മനയ   അക്മ്ാഴാണ്    ജീവിതം   കൂെതൾ  പമശാഭമാകന്നെത് .
സമൂഹമത്താട്   പതിബദ്ധതയമള്ള  മാധ്യമങ്ങൾ   പഴങഥയായി   തീവ
ന്നെിരിക്കു്.   ഇന്നെ്    മയക്കികിടളതന്നെ   വിദ്യയായ    പരസ്യത്തിനന്റെ
ദാതാക്കമളാട്    മാത്രം    പതിബദ്ധതയമള്ളവരായി     മാധ്യമമലാകം
മാറകയാണ്.   മമയ്യവികാരങ്ങനള   അടിസ്ഥാനമെതനകനള

എകീ്തവ്യവസായിക    ഇച്ഛകളിമലക്ക്    ിരുക്കുന്നെ  പന്നൊണ്   പരസ്യം
എന്നെ്  ഓവമക്കണ്ടതുണ്ട്.  കവവിധ്യനമന്നെ  സങൽപനത്ത   തകവളതനകാണ്ട്
അവയമമടതായ   സമവാക്യങ്ങൾ    ഉപമഭാഗത്താക്കനള    

തളച്ചിെകയമം   നെെയ്ന്നെ   പരസ്യനത്ത  തുടചനീക്കാക  കണം   കാതും
തുറ്വച്ച്   സജ്ജരാമകണ്ടതുണ്ട്. 

വിമവകത്തിനന്റെ   ഇരുതല   മൂവച്ചയമള്ള  വാ്നകാണ്ട്   നവെിവീഴ്മത്തണ്ടതുണ്ട്.
മനസ്സിനന  മയക്കുന്നെ  പരസ്യത്തിനന്റെ   മായാവലയങ്ങളിൽനിന്നെ്
പുറളതവരാം  പഭാതം മുന്നെിലാണ്  തീവച്ചയായമം  മുന്നെിലാണ്.

ആകമമരി അഗതസ്റ്റിക
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മലയാളിനയ   മമയ്യനാക്കിയ
കണ്ണീവക്കണങ്ങൾ

അഗ്നിനയ  ദഹിപ്പിക്കാക  ജലകണങ്ങൾക്കാകം
എന്നൊലാജലനമാഗ്നിയായിടിനലാ? 

ഇന്നെിവിനട  കാെണ്ട്,നാെണ്ട്,പുഴയമണ്ട്,വീെണ്ട്

എലാം  പരു പളയത്തിക  ബാക്കിമാത്രം
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വവ       ഗ്ഗത്തിക  വവണത്തിൽ  ജാനിതക

മതിഅകനളാ്മിവിടില;

്ഷ്ണകമെലരും  ഹിന്ദുസം  ക്രിസ്ത്യമം  മുസൽമാമം

ഇന്നെ്  സാമഹാദര്യത്തിനനാരുപായയിൽ.

വീടായി  ആകാശമുണ്ട്  

കൂെിനായി മി്ം  താരക്ണ്ട്

കാവലായി  വിണ്ണക  അ്ിളി  െനമണ്ട് 

ദരരന്മായി  നനഞ്ചിൽ

 പരായമസ്സിക  വിയവപ്പുളതള്ളികൾ.

മപറ്മമജനിന്നെ് മഹാപളയത്തിക  മവദനകൾ

അ് നീ പാവത്തില അമ്മനയ,അവൾതക കരുതലിനന

കാെകൾ നവെി നീ നാടാക്കി,നതാലിയമം നകാമ്പും നീ കാശാക്കി

അമ്മനയ നവറം െവ്നകാെയാക്കി.

 

കവവ് നീ അവൾതക ഹരിതഭംഗതികൾ

കത്തിക്കീറി നീ അവൾതക െങിനലമൊര

അമ്മതക കണനീവ പഴുകിയിന്നെിതാ

പരു ദരരന്മായി മതടിനയത്തി
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ഇത്തിരിമപാനന്നൊരായമസ്സിൽ മവണ്ടി നീ 

കരുതിനകാെളത നിക അമ്മനയ;

നശ്രമാനണന്ം പാവത്തില,നിയ്ഫലമാകനമ്ം നീ പാവത്തില

നിമിയങ്ങൾ ജീവനനക്കുനമ്ം നീ അറിഞില

സമുദ്രത്തിക  അഗതാധങ്ങൾ മതടി

വിണ്ണിക ഉയരങ്ങൾ താണ്ടി നീ

എന്നൊൽ സ്രന്ം മവരുകൾ താങ്ങിയ 

 ൃഭൂമിതക മവദന നീ കനണ്ട് വച്ചില.

അ് നീ പാലിച്ച മൗന്നെം

ഇന്നെിതാ പെങ്ങാത്ത അലയെകളായി.

ഇനിയമമീ മൗന്നെം ഭഞ്ജിച്ചിനലങിൽ മമജാ
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വീണ്ടുമാതടികളായി നിനന്നെ മതടി നയളതം.

                                                          മഹാപളയം;അമ്മതക കണ്ണീവ

 ഇന്നെിതാ നിനനക്കാരു പാഠമായി.

 അമ്മനയ മറന്നെ് നകെിപെക്കമല മമജാ

 അവൾതക ശാപം നീ മപറീടമല!

എങിഅമാ കണനീരിന്നെ്അകതാരിനല

അകലങ്ങൾ തകവത്തിരിക്കു്.

മതിഅകൾ ഇന്നെ് പാലങ്ങളായി

പാലങ്ങളിന്നെ് പരുമതക കകകളായി.

പെിയവയറിമടമതക സ്പ്നസം

നപാട്ടുന്നെവയറിമടമതക മമാഹസം

ഇനന്നെലാം പ്തനന്നെ. ജാതിമപരില

വിമവെനങ്ങളിലങ്ങനന മലയാളിയിന്നെ്
മമയ്യനായി.

ഇന്നെിത് കദവത്തിക മണ്ണ്

ദഷ്ടകരങ്ങളിൽ നി്ം പളയപവാഹത്തിൽ

അവിെന്നെ് തിരിനകമനടി.

ഇൗ നാടിക മപായ്മപായ കാലങ്ങനളാനക്കയമം.

ഉ് ് ിക മണമുള്ള മമയ്യരിന്നെ്

നാടിക രക്ഷാകരായി

നാടികതക കാവൽക്കാരിന്നെ്

നാടിക മസാദരരായി.
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മറക്കരുത് അവനര നീ

മറക്കരുത് അവനളയമം ;നിക അമ്മയാം പ്തിനയ തനന്നെ

ആകമമരി അഗതസ്റ്റ്ക

                                                                            9A
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മനസിനലാരിടം
എന്നെിൽനി്ം  മവവപിരിഞ  നീ

എനന്നെ  വിട്ടുമപായിമറഞ നീ എങിഅം-

മനസിനലാരിടം ഞാക നിനക്കായി

കാളതവചനയക  കൂട്ടുകാരി 

എന്നെിൽനി്ം നീ മപായിമറഞാഅം

എക  മനസിനലാരിടത്തിനല്ം

നീ  ഉണ്ടാസനമക  പിയ  സഖി...

എടങമപായി  നീനയക  കൂട്ടുകാരി

എനന്നെ  വിനെടങ മപായി നീ..

എനന്റെ  മനസിനലാരിടത്തിൽ

കാത്തിരിക്കു്  ഞാക  നിനക്കായി

എക  ഹൃദയത്തിൽ നീനയ്മുണ്ടാകനനന്നെരുകിൽ

കാത്തിരിക്കു്  ഞാക  നിനക്കായി

ജീന   മതാമസ്

7D
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മസ്നേഹത്തിനന്റെ   പൂനമാട്ടുകൾ

പണ്ട്    പരു   ഗാമത്തിൽ   പരു  അനിയത്തിയമം
മെച്ചിയമം  ഉണ്ടായിരു്.                       

മെച്ചിയമനട  മപര്   ദിവ്യ  എ്ം    അമജത്തിയമനട  മപര്    നിവ്യ
എന്നൊയിരു്.അഞ്ചാം  വയസ്സ് വനര നിത്യക്ക്  അമ്മയായിരു്  എലാം .
അമ്മയമനട   മരണമശയം  നിത്യക്ക്  ദിവ്യയായി  പിനന്നെലാം .  അച്ഛനവനര
ഉമപക്ഷാിച.   അങ്ങനന  അവവ  അനാഥരായി .   അവവ പരസ്പരം
മസ്നേഹമുള്ളവരും    നന്മയമള്ളവരുമായിരു്.  ദിവ്യ  തനന്റെ  അമജത്തിക്ക്
മവണ്ടി   എലാം   നെെയ്മായിരു്.   തനന്റെ  വീെിനല
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പെിണിമാ്വാനായി  അവൾ  പത്താം  വയസ്സ്  മുതൽ  കൂലിപണിനെയ്താണ്
അവൾ  അനിയത്തിനയമനാക്കിയത്.  തനന്റെ അമജത്തിനയ  പഠിപ്പിച്ച്  വലിയ
പരാളാക്കണനമന്നൊയിരു് ദിവ്യക്ക്.  

തനന്റെ  അനിയത്തി  വളരുന്നെത്   അവൾ  അറിഞിരുന്നെില.  എന്നൊൽ  നിത്യ
മകാമളജിൽ  എത്തിയമപ്പാഴാണ്  ദിവ്യക്ക്  പരു  കല്യാണാമലാെന  വന്നെത് .
അമപ്പാൾ  കല്യാണാമലാെനയമമായി 

വന്നെവമരാട്  ദിവ്യ  പറഞ  എനിനക്കാരു  അനിയത്തിയമണ്ട്  അവനള പരു
വലിയ   മഡാക്ടറാക്കണനമന്നൊണ്   ആഗഹം.  അതുനകാണ്ട്   എനിക്ക്
ഇമപ്പാൾ  കല്യാണനമാ്ം   മവനണ്ട്പറഞ്   അവനര അവൾ മടക്കി
അയച.  അങ്ങനന അവൾ സ്രന്ം  ഭാവി  മപാഅം  മനാക്കാനത നിത്യനയ
മഡാക്ടറാക്കി   അതിമമശയം  നിത്യനയ പരു വലിയ  കെംബത്തിമലക്ക്
കല്യാണം  കഴിച്ച്   അയച.അവൾക്ക്   അവ്നട മെച്ചിനയ പരു ഭാരമായി
മതാന്നെിതുടങ്ങി.  അവൾ  തനന്റെ  ഭവത്താവിമനാട്    പറഞ  മെച്ചിക്ക്
വയസ്സായി   നമ്മുക്ക്   മെച്ചിനയ  അനാഥാലയത്തിൽ  വിൊമലാ .
അതാകമ്ാൾ  നമ്മുക്ക്  മെച്ചിനയമട  കാര്യങ്ങൾ  മനാക്കണ്ടമലാ. ശരി  എന്നെ്
ഭവത്താവ്   പറഞ.  പിമറ്റന്നെവവ കെികനള സ് ളിമലക്ക്   അയച .
അനാഥാലയത്തിമലക്ക്  യാത്ര  തുടങ്ങി.  അവിനട  നെന്നെമപ്പാഴാണ്  മെച്ചിക്ക്
മനസ്സിലായത്.  തനന്നെ ഇവവ ഉമപക്ഷാിക്കാക  വന്നെതാനണന്നെ് .  മെച്ചി
അമപ്പാൾ  അവമരാട്   പറഞ.   മക്കനള  നിങ്ങൾക്ക്   ഇമപ്പാൾ  ഈ
മെച്ചിനയാര്  ഭാരമായി  അമല.  എനന്റെ  ജീവിതം തനന്നെ പഴിഞ്  നവച്ചാണ്
നിനന്നെ  ഞാക ഇത്രയമം  വലിയ നിലയിൽ  എത്തിച്ചത്  .  അത് നീ പരിക്കഅം
മറക്കരുത്. മറക്കില  

എന്നെ് കരുതു്. ഈ മെച്ചിക്ക് വയസ്സാവാക തുടങ്ങി. മെച്ചി മരിചകഴിയമമ്ാൾ
പരുതരി മണവാരിയിെവാക   

നീ നിനന്റെ മക്കനളയമം നകാണ്ട് വരണം  അത് ഈ മെച്ചിയമനട ആഗഹമാണ് .
നപായിനക്കാ സഗന്ധ്യാവാനായി 

മക്കൾ ഇമപ്പാൾ വരും അവവ നിങ്ങനള കണ്ടിനലങിൽ വിയമിക്കും നപായിമക്കാ.
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അമപ്പാഴാണ് മെച്ചിയമനട പാവമകൾ അവനള തമലാടിയത്. അവൾ മെച്ചി എന്നെ്
വിളിച്ച്   പാടിനകാണ്ട്  മെച്ചിമയ വാരി  പുണവ് .  അവവ മെച്ചിമയ
അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നെ് മെച്ചിമയ നകാണ്ട് മപായി . അങ്ങനന ആ  കെംബം
സമരന്ായമത്താടയമം സമാധാനമത്താനടയമം ജീവിച.

അനാമികാ മഗതാപി
7B
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ജാതീയമായ അവശതകൾക് 
എതിരായ സമരങ്ിൽ നിന് 
തുടങി ജനജീവിതതത്തെയാതക മാ്റിിമിി്ന ഒനനായി നവവാ്ാനനംതെ മാിി. 
ഉനതതരന് വിവശപ്പികി്ന 
വിഭാഗങളുതട ജീവിതതത്തെയുനംതെ ഇത് ജനാധിപത്തവ വൽകരിര.

നമവാത്ഥാനം മകരളത്തിൽ 
ജിൽന വിമൽ 
വകര്ത്തെിതലെ സാമൂഹിിക  ജീവിതത്തെിൽ  നിർണാതായകമായ  വഴിത്തെിരിുകൾ

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിലെ  ചരിത്ര സനംതെഭവങളുണ്്ട .  അക്കൂട്ടത്തെിൽ  സുപ്രധാനമായ
ഒനനാത്  1936  നവനംതെബർണാ  12 ന്  തിരവിതാനംതെകർണാ  സർണാകാർണാ  ുപ്ര്വാപത്ിപ
വക്ഷേത്രുപ്രവവശന വി്നംതെബരനംതെ.
വക്ഷേത്രുപ്രവവശനവി്നംതെബരത്തെിതവ എൺപത്ത്തെിരണ്ടാനംതെ  വാർണാപ്പികനംതെ
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ആചരി്ന സമയമാത്  ഇത് .  തിരവിതാനംതെകിിതലെ രാജാവായിരന ശീ
ചിത്തെിരതിരനാൾ  ബാലെരാമവർണാമ്മ യാത്  ഈ  വി്നംതെബരനംതെ  പിതകപവിപത് .
രാജവനംതെ ശ്ിപ തിരവിതാനംതെകിിതലെ പത്രിഷ്ാരങ്ിൽ ഒനനായിരരുന ഇത്. വകര്
സമൂഹിത്തെിൽ  രപത്തകട്ട്  വന നവവാ്ാന  ആശയങൾ  മവനാട്ടു തവപ
സമരങളുതട ഭാഗമായി  കടിയാത്  അത്തെരതമാര വി്നംതെബരനംതെ  ഉണ്ടായത് .
ശീനാരായതഗുരവിതന വപത്ാതലെയുള്ള അവനകനംതെ  നവവാ്ാന  നായകരതട
സമർണാകിതജീവിതനംതെ ജനാധിപത്തവപത്രമായ സ്വങൾക്
വകര്ത്തെിൽ  തുടകനംതെ  കിിര.  വദേശീയുപ്രസ്ഥാനനംതെ  ശക്ിുപ്രാപത്ിപവതാതട
സാമ്രാജവത്ത്തെിതനതിരായ  സമരത്തെിതനാകനംതെ  നവവാ്ാനപത്രമായ
മദ്രാവാകവങൾ  ഏറത്റിപുതകാൊള്ള ുപ്രവക്ഷോഭങൾ  കടി  ഉയർണാരുന വരുന .
വവകനംതെ  ഗുരവാൂർണാ  വപത്ാ്ള്ള സതവരി  സമരങ്ിവലെക്  അത്  വ്ർണാരുന .
അനാചാരങൾതകതിതരയുള്ള വലെിയ  മവന്റിമായി  ഇത്  മാിി .
ഭരതസനംതെവിധാനങൾക്  ഇതിൻതി ആശയങൾ  ഉൾതകാണ്്ട
നിയമനിർണാമാതനംതെ  നടവത്തെണ്ട സ്ഥിതിയുമണ്ടായി .വക്ഷേത്രുപ്രവവശന  വി്നംതെബരനംതെ
ഉൾതകതടയുള്ളവ രപത്തകപനത് ഈ പത്ാാത്തെലെത്തെിലൊത്.
ജാതീയമായ  അവശതകൾക്  എതിരായ  സമരങ്ിൽ  നിന്  തുടങി
ജനജീവിതതത്തെയാതക മാ്റിിമിി്ന ഒനനായി  നവവാ്ാനനംതെ  മാിി .
ഉനതതരന്  വിവശപ്പികി്ന വിഭാഗങളുതട ജീവിതതത്തെയുനംതെ  ഇത്
ജനാധിപത്തവ വൽകരിര .  വിവാിനംതെ,  ദോയക്രമനംതെ  ,അനാചാരങൾ
തുടങിയവയിൽ  ഉൾതകതട മാ്റിങൾ  വരുകയുനംതെ  തചയ്ത .
അടിപമർണാത്തെതകപകയുനംതെ അകത്തെ്ങ്ിൽ ഒനതുങി കപകയുനംതെ തചയ സീകത്
തപത്ാതുധാരയിവലെക്  തകാൊവരന ഒനനായുനംതെ  ഇത്  മാിി .  സാിിതവത്തെി്നംതെ
സനംതെസ്കാരത്തെി്നംതെ  പതിയ  അവവബാധത്തെിന്  ഇത്  അടിസ്ഥാനമിട്ടു.  ഇങതന
വകര്ത്തെിതലെ എല്ാ  വിഭാഗനംതെ  ജനതയുതടയുനംതെ  ജീവിതതത്തെ ജനാധിപത്തവ
വൽകരിപ മവന്റിമായിരരുന നവവാ്ാനനംതെ.
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നനഹ്രുവിനന്റെ 
പശസ്തമായ വാക്കുകൾ 

മിാതജിയുനംതെ  ഞാനുംനംതെ  പത്ിതന എണിയാൽ  തീരാത്തെ മ്റി്  വദേശാഭിമാനികളുനംതെ

ജയിൽ  ജീവിതത്തെിതലെ അനുംഭവങൾ  ഏററവാങിയതുനംതെ  ഇനംതെഗീലകാരതട
മർണാദനമികൾ  സിിപതുനംതെ  കവിവപത്രതട ജീവിതങൾ  ത്കയിിൽ
ഒനതുകിയതുനംതെ  സമരനംതെതചയ സ്ാതതവനംതെ  വനടിതയപത്തെ കിരവപത്ർണാ  മാത്രനംതെ
സ്ിപ്  ജീവികാൻ  ആയിരനില്.  ഒനര നാടിതവ യഥാാർണാ് ശക്ിതയ
തവ്ിതകപുന ഘടകനംതെആ  നാട്ടിതലെ ജനങളുതട അധ്ാനികാനുംള്ള
കഴിവാത്.  അതുനംതെ അപടകവത്തൊതട പത്ര്രസികരത-  വിശ്ാസങവ്ാതട

57



അതിജീവനത്തിനന്റെ പാഠപുസ്തകം                                                                                    SGHS Kulathuvayal

അധ്ാനി്വാനുംള്ള കഴിവ് .  കഠിനാധ്ാനനംതെ  മാത്രവമ നമക്  സമ്ി
നൽകകയുു.
ദോരിദ്രവനംതെ ഒനഴിയതട്ട….  ദോരിദ്രവനംതെ ഒനഴിയതട്ട…..  എന് തപത്ാതുവവദേിക്ിൽ ശബ്ദങൾ
ഉയർണാത്തെിയിട്ട് ഒനര കാരവുമില്. അതിനുംവവണ്ടി ുപ്രയരികതനംതെ.
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ശ്ാസതടസ്സനംതെ, ഗവാസ് ട്ബിൾ, തലെകികനംതെ, മനനംതെപരട്ടൽ
 തുടങി മ്്റി ചിലെ ലെക്ഷേതങ്ാത് 
സീക്ിൽ കാതാൻ സാധി്ക. 
തനഞ്ച് വവദേന ഉണ്ടായാൽ വപത്ാ്നംതെ 
സീകൾ ആതതിിൽ അതിതന സാരമാകാിില്.

സ്ത്രീകളിനല ഹൃമദ്രാഗതം
നന്ദന തക വി
സീകൾക്  ഹദേയാഘാതനംതെ  ഉണ്ടാകില് എന തത്റിായ  ഒനര ധാരതയുണ്്ട .

പരപ്പന്മാതര മാത്രനംതെ  അടിസ്ഥാനമാകി  ഹദേയസനംതെബധമാമായ  പത്ഠനങൾ
നടത്തെിയത്  തകാണ്ടാത്  ഇത്തെരതമാര അബ്ധാരത  ജനങ്ിൽ  കപതൽ
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എത്തെിയത്.  ഏറതി ശവ്യമായ  ഒനര കാരവനംതെ  സീക്ിതലെ ഹവദ്രാഗനംതെ
പരപ്പന്മാർണാക് ഉണ്ടാുനതിവനകാൾ വ്തരവയതി മാരകമായി ഉണ്ടാവാണണ്്ട
എനതാത്.  ഉണ്ടായതിനുംവശപ്പനംതെ  മത്റിാന്  ഉണ്ടാകാനുംള്ള സാധവത
പരപ്പന്മാവരകാൾ സീക്ിലൊത് കപതൽ. 

സ്തനാർണാബുദേനംതെ മൂഹലെനംതെ ധാരാ്നംതെ  സീകൾ മരതതകടാണതണ്ടിി്നംതെ ഇതിൽ കപതൽ
സീകളുനംതെ മരി്നത് ഹവദ്രാഗനംതെ മൂഹലെമാത്.  ഹവദ്രാഗികൾ ആയ സീക്ിൽ  34
ശതമാനനംതെ വപത്രതണ്ടിിൽ വരാഗങളുതട ഫലെമായി മരി്ന സീകളുതട നിരക്
29  ശതമാനനംതെ  മാത്രമാത്.സീക്ിൽ  ഹവദ്രാഗനംതെ  ഉണ്ടാകവ്ാൾ  ലെക്ഷേതങൾ
ുപ്രകടമാകാിില് അതുതകാൊതതന ചികിസികാൻ  താമസി്നത്  മരത
വവഗനംതെ  വർണാധികി്കയുനംതെ  തചയനംതെ.  തനഞവവദേന  ഹദേയാഘാതത്തെിന്  ഒനര
ുപ്രധാന  ലെക്ഷേതമാത്.  എനാൽ  ഇത്  സീക്ിൽ  എവകാഴനംതെ
അനുംഭവതകപകയില്.  തനഞവവദേന,  ശ്ാസതടസ്സനംതെ,  ഗവാസ്  ട്ബിൾ,
തലെകികനംതെ,  മനനംതെപരട്ടൽ  തുടങി  മ്റി്  ചിലെ  ലെക്ഷേതങ്ാത്  സീക്ിൽ
കാതാൻ സാധി്ക. തനഞ്ച് വവദേന ഉണ്ടായാൽ വപത്ാ്നംതെ സീകൾ ആതതിിൽ
അതിതന സാരമാകാിില് .  സീകൾ  മത്റിാര കാരവത്തെിൽ  കടി

60



അതിജീവനത്തിനന്റെ പാഠപുസ്തകം                                                                                    SGHS Kulathuvayal

നിർണാഭാഗവവതിക്ാത്  ഹവദ്രാഗ  നിർണാതയത്തെിന്  ഉപത്വയാഗി്ന പത്ലെ
പത്രിവശാധനകളുനംതെ  അവരതട കാരവത്തെിൽ  ഫലെുപ്രദേമാകനില് എനതാത് .
അഭിുപ്രായനംതെ  ്ണിതമായി  പത്ിയാൻ  കഴിയാത്തെ തരത്തെിൽ  ഇസിജി  തടെ്
ഫലെനംതെ  സീക്ിലൊത്  കപതൽ  കൊവരനത്.  സീകത് ഹവദ്രാഗത്തെിവലെ്
നയി്ന ിിസ്ക് ഫാകിിക്ിൽ ഗർണാഭനിവരാധന ഗു്ികകളുതട ദർണാവിനിവയാഗനംതെ
കടി  ഉൾതകപരുന.  അവതസമയനംതെ  ആർണാത്തെവനംതെ  ഉള്ള സീക്ിൽ  കാണുന
ഈവസ്ട്രാജൻ  എന വിാർണാവമാൺ  സീകത് ഹവദ്രാഗത്തെിൽ  നിന്  ഒനര
പത്രിധിവതര രക്ഷേി്നംതെ. നല് തകാ്വസ്ട്രാൾ അ്വ് വർണാ്ികി്കയുനംതെ തചയനംതെ.

 

അമിതരക്സമ്മർണാദേനംതെ  വിരാമവത്തൊതട ഈവസ്ട്രാജതവ പത്രീക്ഷേതനംതെ
നഷ്ടമാുവ്ാൾ  സീകൾ  സാവധാനനംതെ  ഹവദ്രാഗത്തെിവലെ് വഴതി  വീഴരുന .
ആർണാത്തെവനംതെ  നിലെപ സീകത് ഹവദ്രാഗസാധവത  യിൽനിന്  പത്രിരക്ഷേികാൻ
ഉള്ളതാത്  വിാർണാവമാൺ  പനര്ാന  ചികിസ.  ആർണാത്തെവനംതെ  നിലെ്നതിന്
മ്്  സീകൾ  സ്ാഭാവികമായി  ഉത്പത്ാദേികി്ന അവത അ്വി്ള്ള
വിാർണാവമാൺ  സ്ഥിരമായി  സീകൾക്  നൽകക  എനതാത്  ചികിസയിൽ
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അടങിയിട്ടുള്ളത്. ഈവസ്ട്രാജൻ തതിാകി എപത്തെ് സീക്ിൽ ഹവദ്രാഗനംതെ മൂഹലെമള്ള
മരതനിരക്  53%  കിയാൻ  കഴി്തായി  ഒനര പത്ഠനനംതെ  ചഠണ്ടികാട്ടുരുന .
എനാൽ  ഈവസ്ട്രാജൻ  തതിാകിക്  ചിലെ  പത്ാർണാശ്ഫലെങളുമണ്്ട.  ഈ
ചികിസയ്ക്ക്  വിവധയരായവരിൽ  സ്തനാർണാബുദേുനംതെ  ഗർണാഭാശയ  കവാൻസണനംതെ  മറനംതെ
ഉണ്ടാകാൻ സാധവത കപതലൊത്. അതിനാൽ പത്ാര്രവമായി ഹവദ്രാഗ സാധവത
ഉള്ളതുനംതെ  പകവലെി,  ുപ്രവമിനംതെ,  അമിത  തകാ്വസ്ട്രാൾ,  അമിതവണനംതെ,  തുടങിയ
ിിസ്ക് ഫാകണകൾ ഉള്ളവരനംതെ ഈവസ്ട്രാജൻ വിാർണാവമാൺ തതിാകി വഡാകണതട
നിർണാവദേശുപ്രകാരനംതെ  മാത്രവമ വകതകാള്ളാൻ  പത്ാപു .  ചരകത്തെിൽ
ഹവദ്രാഗതത്തെ തള്ളിക്യരത് .  തനഞവവദേന  വപത്ാ്ള്ളവ  ഉണ്ടായാൽ  ഉടൻ
വവദേവസിായനംതെ വതപക.
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ഇത്തെരതമാര സാിചരവത്തെിൽ എല്ാനംതെ
 കലെികാലെവവഭവനംതെ എന പത്ഴഞ്ചൻ 
മട്ടിൽ പത്ിണപത്ിണത്തെിരി്കയല് വവണ്ടത്. 
ഒനര തിരിരവപത്ാകിനുംള്ള കാലെനംതെ അതിക്രമിപിരി്രുന.

വായന മരിക്കു്മവാ
കാർണാത്തെിക രതീപ്്പ
വായനയുതട വലൊകനംതെ ശുമായിരി്രുന എനത് ഒനര സതവനംതെ  തതനയാത് .

പതുതലെമിയിൽ  വലെിതയാര പത്്കനംതെ  സാമൂഹിിക  സാ്ത്തെിക  സ്ഥിതിയിൽ
തചണതല്ാത്തെ ഉയർണാപ വകവരികതതമന്  ആതാർണാ്മായിത്തെതന
ആരിി്നവരാത്.  അവതസമയനംതെ  സാനംതെസ്കാരിക  അധപത്തനനംതെ  എന
അവസ്ഥയുതട ഗതിവകടിതന കിിപ്  വവണ്ടവിധത്തെിൽ  അവർണാ
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ആവലൊചി്നില് താനുംനംതെ .  കട്ടികളുതട കൺമ്ിൽ  അവസരങളുതട
മലെതവള്ളകാപിൽ  ഏറത്  തതരത്പകതതമന അ്രക്  ഭാവിയിവലെക്
ഉതകന ഒനനിതന വനാട്ടമിട്ട്  അതിതന വകകലൊകാനുംള്ള തനവട്ടാട്ടനംതെ .
മതിർണാനവർണാ ആകതട്ട പത്രിശീലെകരതട വിാൾ ഭനംതെഗിയാകാൻ ഉള്ള തത്രകാടി്നംതെ .
ഇവിതട ഏറത്  ഉണി  വാരിയർണാ .  ഏറത്  ന്ചരിതനംതെ.  തകഴി  ശിവശിരകിള്ളയുനംതെ
അതാരാ.  ഇന്  തീർണാുനംതെ  നിഷ്്ിമായി  അവർണാ  തിരിര വചാദേിപാൽ  ഒനട്ടുനംതെ
അതിശയികരത്.  ഇത്തെരതമാര സാിചരവത്തെിൽ എല്ാനംതെ കലെികാലെവവഭവനംതെ
എന പത്ഴഞ്ചൻ  മട്ടിൽ  പത്ിണപത്ിണത്തെിരി്കയല് വവണ്ടത് .  ഒനര
തിരിരവപത്ാകിനുംള്ള കാലെനംതെ  അതിക്രമിപിരി്രുന .  അതിന്  വനേത്നംതെ
നൽവകണ്ടത്  വായനയുതട സ്ുനംതെ  സവനാപ്പുനംതെ  വവൊവവാ്നംതെ
അനുംഭവിപിി്ിട്ടുള്ള ഇരുനനംതെ വസ്ിേർണാപൂർനംതെ തനവഞ്ച്റിി ലൊ്ി്ന സഹദേയർണാ
തതനയാത്.  അത്തെരകാരതട വവെ്  വപത്ാകനംതെ  മവ് ുപ്രവർണാത്തെനങൾക്
ശരവവഗനംതെ  നൽകക.  ഒനര ുപ്ര്രവിതവ രക്തത്തെകാൾ വിലെ കടിയതാത്  ഒനര
പത്ിപകാരതവ പസ്തകനംതെ  എതനഴതിയ  വപ്പേക്്പത്ിയർണാ  പസ്തകത്തെിിതട
വ്രാത്തെവൻ തവണനംതെ മഗമാത് എന് മത്റിാര നാടകത്തെിൽ പത്ിയുകയുണ്ടായി.
ഇത് ഇനതത്തെ സാമൂഹിിക സാിചരവത്തെിൽ വ്തര ുപ്രസക്മാത് .  മനുംപ്പവർണാ
മഗ സമാനനായി അധപത്തിപതിതവ പത്രിതിതഫലെങൾ പത്ത്രത്തെിിതടയുനംതെ മറനംതെ
നാനംതെ വായിപ് അിിയുരുനണ്്ട.  മികപ ഭക്ഷേതനംതെ മകൾക് നൽകി ആവരാഗവമള്ള
ശരീരനംതെ  ഉണ്ടാ്നതിൽ  അതീവ  ശ്ാ്ക്ാത്  അചനമ്മമാർണാ.  എനാൽ
അവർണാ സാനംതെസ്കാരികമായി  എവിതട നിൽ്രുന എരുനനംതെ എവിതട എുതമരുനനംതെ
ഒനര ധാരത  പത്ലെർണാ്നംതെ  ഇല് .  അത്തെരതമാര ചിന ഇല്ായയാൽ  ആത്
തുപ്രാഫപ്പതൽ  ബിരദേധാരികൾ  വപത്ാ്നംതെ  ഗുണ്ടായിസനംതെ  എന വലെബലെിൽ
കുപ്രസി്ി  വനപനത്.  മതിർണാനവർണാക്  വപത്ാ്നംതെ  മാേകയാകാൻ  കട്ടികൾക്
കഴിയുനംതെ  കഴിയതനംതെ.  പസ്തകങൾ  വായിരനംതെ  അതിതലെ കാകകൾ  കാതാതത
കൊനംതെ നമക് വ്രാനംതെ. ഉയർണാന ചിന ശക്ിയുള്ള ഉത്തെമ പത്ൗരന്മാരായി തതന.
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ഇ്നംതെ  തലെമിയിിതട ആസനമരതനായ  വായനാവലൊകത്തെിന്  ജീവവായു
കിട്ടുതമന് ുപ്രതീക്ഷേികാനംതെ.

65



അതിജീവനത്തിനന്റെ പാഠപുസ്തകം                                                                                    SGHS Kulathuvayal

മലെയാ്ത്തെിന് ുപ്രാധാനവനംതെ കതകിതലെപത്തെ്
 തിരരിൽ മലെയാ്നംതെ സർണാപൂർകലൊശാലെ ആരനംതെഭിപിട്ട്
 അധികനംതെ കാലെമായിട്ടില്. ഇതിനുംവശപ്പനംതെ നമതട മാേഭാപ്പയ്്ക്ക 
ലെഭിപ ഏറ്റിുനംതെ വലെിയ വനട്ടമാത് വശേഭാപ്പാപത്ദേവി.

മശ്രേഷ്ഠ ഭായ മലയാളം
തനജ തപ്പിിൻ
ഓവരാ മലെയാ്ി്നംതെ ഏറതി ആഹാദേുനംതെ അഭിമാനുനംതെ നൽകിയ ദേിനമായിരരുന

2013  തമയ്  13.  നമതട മലെയാ്ത്തെിന് വശേഭാപ്പാപത്ദേവി നൽകിതകാൊള്ള
തീരമാനനംതെ വകനസർണാകാർണാ പിത്തെിികിയത് അനാത്.
‘ക്ലാസികൽ  ലൊനംതെവഗ്ജ്്  മലെയാ്വത്തൊട്  വചർണാു വയ്ക്കാുന ഏറ്റിുനംതെ  മികപ
ഇനംതെഗീപ്പ്  വിവശപ്പതമാത്  ഇത്.  ഉൽകൃഷ്ടനംതെ,  വശേനംതെ  എന്  ഒനതക ആത്
ക്ലാസികൽ എന വാകിനർണാ്നംതെ.വശേഭാപ്പാ പത്ദേവി ലെഭി്ന നാലൊമതത്തെ
ദേക്ഷേിവതനവൻ ഭാപ്പയാത് മലെയാ്നംതെ. തമിഴ് തത്ി് കനട തുടങിയവയാത്
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മ്റി് മൂഹന് ഭാപ്പകൾ.
ഇനവയിൽ തചണതുനംതെ വ്തുമായി എഴ്നവിാ്നംതെ ഭാപ്പകളുണ്്ട.  ലെിപത്ിവവവസ്ഥയുനംതെ
സാിിതവ പത്ര്രയുനംതെ ഒനതക കതകിതലെപത്തൊൽ ഇവയിൽ തവണനംതെ  15  വലെതി
ഭാപ്പകൾവക വികസിത  ഭാപ്പകളുതട പത്ട്ടികയിൽ  സ്ഥാനമു .
ഇക്കൂട്ടത്തെിൽതകപന മലെയാ്ത്തെിന്  വശേഭാപ്പാ  പത്ദേവി  നൽകതതമന്
വകനസാിിതവ അകാദേമിയുതട ഭാപ്പാവിദേഗ്ധ  സമിതി  2012 ൽ
വകനസർണാകാരിവനാട്  ശപത്ാർണാശ  തചയിരരുന.  അതാതിവകാൾ
സഫലെമായിരി്നത്.

മലെയാ്ത്തെിന്  ുപ്രാധാനവനംതെ  കതകിതലെപത്തെ്  തിരരിൽ  മലെയാ്നംതെ
സർണാപൂർകലൊശാലെ ആരനംതെഭിപിട്ട്  അധികനംതെ കാലെമായിട്ടില്.  ഇതിനുംവശപ്പനംതെ നമതട
മാേഭാപ്പയ്ക്ക്  ലെഭിപ ഏറ്റിുനംതെ  വലെിയ  വനട്ടമാത്  വശേഭാപ്പാപത്ദേവി .  ഇത്
മലെയാ്നംതെ  സർണാവകലൊശാലെയനംതെ  ഗുതനംതെതചയനംതെ.  ഭാപ്പാവികസനത്തെിനുംനംതെ
ഗവവപ്പതത്തെിനുംമായി  100  വകാടിവയാ്നംതെ  രപത്യുതട വകനസിായനംതെ  ആത്
ഇനി വകര്ത്തെിന് ലെഭി്ക.
നൂ്റിാൊകളുതട ചരിത്രമണ്്ട  നമതട മലെയാ്ത്തെിന് .  തമിഴനംതെ  സനംതെസതുനംതെ
അടകമള്ള ഭാപ്പകളുതടയുനംതെ  മിാന്മാരായ  പത്ണിതരതടയുനംതെ
സിായവത്തൊതടയാത് മലെയാ്ഭാപ്പ വ്ർണാന് ഇനതത്തെ രപത്ത്തെിതലെത്തെിയത്.
മലെയാ്ഭാപ്പതയയുനംതെ  സനംതെസ്കാരതത്തെയുനംതെ  സനംതെരക്ഷേികാൻ  ഓവരാ  മലെയാ്ി്നംതെ
കഴിയതനംതെ.
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ജനലെിിതട അവകാഴാത് ്ദേീജതയ കണ്ടത്.
 പത്ാത്രനംതെ കഴകകയായിരരുന. 12 വയസള്ള തപത്ൺകട്ടി 
അവിതട ഉള്ള എല്ാ വജാലെിയുനംതെ എപ്നംതെ. 
ഒനര നിമിപ്പനംതെ അവൾ അവിപതത്തെ വജാലെികാരി ആതതന് ഞാൻ ചിനിരവപത്ായി. 
എന്തുമാത്രനംതെ വജാലെിയാത് ആ കട്ടി തചയനത്.

മഴയമള്ളരാത്രി
മിമ്മദ്േ മഫീദ്േ
അനനതയുതട പത്ടിവാതിലെിൽ  ഒനര നിമിപ്പനംതെ  അയാൾ  നിലെപിരരുന .  മകൾ

തതവ തപത്ാവനാമന  അവൾ  എവിതടവയാ .....  എവങാ.....  മിഞ വപത്ായി .
മകൾക്  വവണ്ടി  അയാൾ  കാത്തെിരനത്  പത്ുവർണാപ്പനംതെ.  അയാൾ  ആരാത്
എന്  നിങൾ  ചിനി്രുനണ്ടാകനംതെ  മധു  എന മധു പത്ാൽ .  മകത് തനിക്
നഷ്ടമാകവ്ാൾ  അന്  അവൾക്  രണ്്ട  വയസ്സ്.  അമ്മയില്ാത്തെ അവൾക്
അമ്മയായിരരുന താൻ.  ഒനരനിമിപ്പനംതെവപത്ാ്നംതെ തതന പത്ിരി്ിരികാൻ പത്്റിാത്തെ
തതവ മീനാക്ഷേി്ട്ടി  പത്ുവർണാപ്പനംതെ  ഈ  അചനില്ാതത എവിതടവയാ
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എങതനവയാ  ജീവി്രുന.  ഒനര മഴയുള്ള രാത്രിയിൽ  ഉസവകി്ിൽ  നിരുനനംതെ
മകത് വകവിട്ടുവപത്ായവകാൾ  തകർണാന ജീവിതനംതെ  ഇനിയുനംതെ  വനതരയായിട്ടില് .
പത്ലെയിടങ്ിലൊയി താമസിര. തപത്ാരുനവമാൾക് വവണ്ടിയുള്ള തിരപിൽ ഇനിയുനംതെ
അവസാനിപിട്ടില്.  എതനിി്നംതെ  ഈ  അചതന തിരിപിി്്  മകൾ
വരതമരുനള്ള ുപ്രതീക്ഷേയുണ്്ട. 
                ആഗെ് 5 ഒനര പതിയ വനാവലെിനുംള്ള പത്ാാത്തെലെനംതെ എവനാ്നംതെ താൻ
മാിിയിവലെക് യാത്രയായി.  എന്തുതകാൊനംതെ മവനാിരമായ സ്ഥലെനംതെ.  മയഴിപഴ
അതിമവനാിരമാത്.  ഒനഴകിൽ  തതവ ുപ്രിയതമനായ  കടലെിവനാട്  ുപ്രതയനംതെ
പത്ിിപന പഴതയ കൊതകാണ്ടിരികാൻ  വതാരുനനംതെ .  രാത്രി  എട്ടുമതിക്  താൻ
അവിതട എത്തെിവപർണാരുന. കടൽ തീരുള്ള ഒനര വാടക വീട് .  പത്രിചയത്തെി്ള്ള
ഒനര വഴികാട്ടി.  മകത് തിരഞള്ള ഒനര വരവ് കടിയാത് യാത്ര . വിപ്പാദേത്തെിൽ
ആൊകിട്ന ജീവിതനംതെ  പത്ിിപവാൻ  കടലെമ്മ കതടയുള്ളത്  വ്തര
ആശ്ാസമാത്. സമയനംതെ വപത്ാകനത് അിിയുകവയ ഇല്. തപത്ട്ടനാത് ഒനര വി്ി
വകട്ട് തഞട്ടിയത്.
“  എടീ ്ദേീതജ നീ എതനപ്വാ?  ഇവങാട്ട് വാടീ.  എന്തു കട്ടനംതെ പത്തിയിവിതട
കിട്രുന.  ഇത്  വല്തുനംതെ  അിിയുരുനവണ്ടാ?  മതി  ക്ിപത്  വലെിയ  കട്ടിയായിട്ട്
ക്ികാൻ വപത്ായിരി്കാ. നീ ഇവങാട്ട് വാ തപത്തണണ
തതാട്ടപുള്ള വീട്ടിതലെ ഉമ്മ അവരതട മകത് വി്ിപതായിരരുന .
ക്ിരതകാണ്ടിരന മകൾ,  ഒനര നിമിപ്പനംതെ ഞാതനൻതി മകത് ഓർണാുവപത്ായി .
പത്ാദേസരത്തെിതവ കി്കനംതെ  വകട്ടാത്  വനാകിയത് .  പത്ട്ടു പത്ാവാട  ഉപത്തെ
ഓടിവരന അതിസന്ദരിയായ തപത്ൺകട്ടി .  അവ്ാത്  ്ദേീജ എൻതി മകളുനംതെ
ഏറകവദേശനംതെ ഇവത ുപ്രായമാകനംതെ.
“  നീ  എന്തു ക്ിരതകാണ്ടിരി്വാടീ ?  എത്രവനരമായി  വി്ി്രുനണ
“ഏറതുസമയുനംതെ ്ദേീജ ്ദേീജ എരുനമാത്രതല് ഉമ്മ വി്ിക്കൂ .  വവതിാര മകളുനംതെ
കടി ഇവല് ഉമ്മാതട പനാര പത്ാ്ട്ടി .  അവത്തകാണ്്ട ഉമ്മ ഒനരുനനംതെ അങതന
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നിർണാബധമാിപ്  എപകികില്.  അവത്ാര മടിപിയാകനതതാരുനനംതെ  ഉമ്മ
അിിവയണ്ട.ണ

“  ഒനനടങ ്ദേീജ  അവത്
നിനകിിയിവല്ണ

“ ഓ ഉമ്മാതന സ്ഥിരനംതെ പത്ല്വി അവല്ണ
അതുനംതെ  പത്ിഞ തകാണ്്ട  ആ
തപത്ൺകട്ടി  വീട്ടിവലെക്  വപത്ായി.
അതുനംതെ  വനാകിതകാണ്്ട  ഞാൻ
നിരുന.  ഒനര തകാരമിപകി
നിഷ്്ിമായ  മ്നംതെ  ുപ്രായത്തെിൽ
കവി് പത്ക്ത.  തതവ ഭാരവയുതട

തനികകർണാകായി വതാനി. അത് തവണനംതെ വതാനൽ മാത്രമായിരി്നംതെ. 
   ക്ികഴി്് ഒനര ഗാസ്  കട്ടൻ ചായ കടിര തകാണ്്ട ഇരി്കയായിരരുന
ഞാൻ.  തപത്തട്ടന്  ഒനര വി്ിവകട്ടു .  “  സാവിണ.  ഗാസമായി  ഉമ്മിത്തെ്  ഞാൻ
വനരതത്തെ കണ്ട തപത്ൺകട്ടി ്ദേീജ.
“കട്ടൻചായ കടി്കയാവതാ ഇതു നല് തമാശ തതന .  എൻതി സാവി ഇതാ
പത്ാൽ ഇതതാഴിര കഴിരതകാു. ഉമ്മ തരാൻ പത്ി്താ ഞാൻ വപത്ാകതട്ട?ണ
അതുനംതെ പത്ി്് അവൾ വപത്ായി കതി നാളുകൾ് വശപ്പമാത് നനായി ഒനന്
ഉിങിയത്. സ്വത്തെിൽ ആ തപത്ൺകട്ടിയുതട മ്മായിരരുന.
രാവിതലെ നടകാൻ  ഇിങി .  നടകാതയിൽ  ഒനരപത്ാട്  സമയനംതെ  തചലെവഴിര.
ചമർണാചിത്രങൾ  ആയിരരുന വഴിനീത് .  കടാതത പതവവതിയായ
അമ്മവത്രസവയുതട തിരമൻപത്ിൽ വപത്ായി ുപ്രാർണാ്ികാൻ കഴി്ത് ഭാഗവമായി
കൊ. 9  മതി ആയവകാൾ വീട്ടിതലെത്തെി.  അന് ബുകിൽ കിിരവയ്ക്കാൻ കവി
അനുംഭവങൾ  കിട്ടി.  ജനലെിിതട അവകാഴാത്  ്ദേീജതയ കണ്ടത് .  പത്ാത്രനംതെ
കഴകകയായിരരുന. 12  വയസള്ള തപത്ൺകട്ടി അവിതട ഉള്ള എല്ാ വജാലെിയുനംതെ
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എപ്നംതെ.  ഒനര നിമിപ്പനംതെ  അവൾ  അവിപതത്തെ വജാലെികാരി  ആതതന്  ഞാൻ
ചിനിരവപത്ായി. എന്തുമാത്രനംതെ വജാലെിയാത് ആ കട്ടി തചയനത്.
    ആ  വീടിന്  മ്റിത്തെ്  നിന്  ഒനര വയസ്സനുംനംതെ  ആയി  അവളുതട ഉമ്മ
സനംതെസാരി്നത്  ഞാൻ  കൊ.  വല്വകാഴനംതെ  അയാൾ  അവിതട വരാണണ്്ട .
ആരാത് അയാൾ? എവനാ ഒനര  വശകിശക് ഉള്ളതായി എനിക് വതാനി. 
                     തപത്ട്ടതനാരനാൾ ഉമ്മയ്ക്ക് വയാതത വരുന.  ശരീരമാസകലെനംതെ
തപത്ാനിവരുന. അഞ്ചാനംതെപത്നി തതന.
 "വമാത് പത്ാു ഇവങാട്ട്  വവന ഉമ്മ വയാത്തെ സ്രത്തെിൽ അവത് വി്ിര
എനിക് തീതര വയ നീ എതവ അപത്തെിരിക്. വഡാകണതട അപതത്തെത്തെിക്" 
അത് വകട്ടപത്ാതട എനിക് വപത്ടിയായി. 
"തതാട്ടാൽ  പത്കരനംതെ.  വപത്ാരാ്ിട്ട്  ഇന്  എനിക്  ക്ലാസ്സിതലെ പത്രിപത്ാടിയാത് .
വപത്ാകാതിരികാൻ  പത്്റിില്.  ഞാൻ  വപത്ാകകയാത്.ണ  പത്ിതന ഉമ്മതയ പത്ാു
വനാകിയില്.
 "അവ്വല് എല്ാനംതെ തചയനത്"
 അതുനംതെ  പത്ി്്  അവൾ  വപത്ായി  ഒനരനിമിപ്പനംതെ  ഉമ്മ തകർണാരുനവപത്ായി .  തതവ
സ്നനംതെ മകൾ തതനയാവതാ?  അവത് ആതവല്ാ അള്ളാ ഞാൻ പനാരിപ്
വ്ർണാത്തെിയത്.  എരുനനംതെ  ്ദേീജ  പത്ിയുമായിരരുന ഉമ്മ പത്ാ്ട്ടി  അധികനംതെ
പനാരികതല് എന്. കര്് ത്ർണാനിരി്ന ഉമ്മയുതട അപത്തെ് ്ദേീജ വരുന.
കതട ഒനര സീയുമണ്ടായിരരുന. ഒനര വലെഡിവഡാകർണാ.!!
 "ഉമ്മ ഒനരുനതകാൊനംതെ വപത്ടിവകണ്ട ഞാൻ വഡാകണനംതെ  ആയാത്  വനത് .  ഇന്
രാവിതലെ അമ്മയുതട അവസ്ഥ കണ്ടവകാൾ തതന എനിക് മനസ്സിലൊയിരരുന
ഉമ്മയ്ക്ക് അഞ്ചാനംതെപത്നി.  ആതതന് അതുതകാണ്്ട ഞാൻ വഡാകതി തകാൊവരുന.
അമ്മയുതട അസ്നംതെ  വവഗനംതെ  മാണനംതെ .  എനിനാ  വപത്ടി്നത്?  ്ദേീജ  ഇവല്
കതട?ണ
 എരുനപത്ി്്  അവൾ  ഉമ്മയുതട മ്നംതെ  തവലൊടി .  എതനനില്ാതത ഉമ്മ
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തപത്ാട്ടികരഞ. 
"വമാത്, എൻതി തപത്ാരുന വമാത്.....ണ
 "ഉമ്മ കരയരത്. ഞാനുംനംതെ കരഞ വപത്ാകനംതെ.ണ 
അിിയാതത ഓർണാുവപത്ായി .  സ്നനംതെ  രക്ത്തെിൽ  പത്ിിന മകൾ  അിവകാതട
തതന ഇട്ടിട്ടു വപത്ായി .  ഈ തപത്ാരുനമകൾ അപത്തെിരന് തതന സനംതെരക്ഷേി്രുന.
ഈ  മകത് ആതവല്ാ  ഞാൻ  ഇവിതട ഇട്ട്  കഷ്ടതകപത്തെിയത് .  മരരുനകൾ
നൽകിയവശപ്പനംതെ വഡാകർണാ വപത്ായി. 
      കിരദേിവസങൾ്വശപ്പനംതെ  ഉമ്മയുതട അസ്നംതെ  മാിി .  അവൾ
പത്ഴയതുവപത്ാതലെ ആയി. തുതയായി ്ദേീജ ഏറതുസമയുനംതെ അപുണ്ടായിരരുന.
അത് വരാഗത്തെിന് ശമനനംതെ നൽകി.
 കയിൽ ഒനര ബാഗുമായി  പത്ാു കയിിവരുന .  ഉമ്മ ഉപത്തെിൽ എവിവടകാടീ
വകിി വരനത് നിതവ ആരാത് ഇവിതട ഉള്ളത് അഴി്ാടി നട്ന നീ ഒനര
തപത്ണാവതാടി എന് വചാദേിര.  തപത്തട്ടരുനള്ള വദേപ്പവനംതെ തകാണ്്ട അമ്മ അവവ്ാട്
കയർണാത്തെ് സനംതെസാരിര ഇതുവകട്ടവകാൾ പത്ാു ഉമ്മവയാട് കനത്തെ സ്രത്തെിൽ
പത്ിഞ.
 "മതി  നിർണാത്തെ്.  ഞാൻ  തപത്ാവയ്ക്കാ്ാനംതെ.  നിങൾ  സ്മായി  ജീവിര തകാു ..
പനാര വമാളുതട കതട.....ണ 
അതുനംതെ  പത്ി്്  അവൾ  ഇിങിവകായി.  അവത് തിരിര വി്ികാൻ
കരഞതകാണ്്ട ്ദേീജ ഉമ്മവയാട് പത്ിഞ. ഉമ്മ അത് വകട്ടില്. 
"എനിക്  മകൾ  നീ  മാത്രമാത്.  അവൾ  ഇനി  എൻതി മനസ്സിൽ
വപത്ാ്മണ്ടാകില്.ണ 
അതുനംതെ  പത്ിഞ ഉമ്മ അകവത്തെക്  കയിിവകായി .  ഞാനവരതട ജീവിതനംതെ
വീക്ഷേി്രുനണ്ടായിരരുന.  രണ്്ട  മകളുണ്ടായിട്ടുനംതെ  ഒനരപത്ാട്  ഇഷ്ടവത്തൊതട
വ്ർണാത്തെിയ മകൾ ഇിങിവകായി. ആ അമ്മയുതട തനഞ്ച് ഉരകകയായിരരുന. 
         ഞാൻ  പത്ണ്്ട  കണ്ട ആ  വ്ൻ  അവിതട വീൊനംതെ  വരുന .  അയാൾ
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വപത്ായവകാൾ ഞാൻ ഉമ്മവയാട്  വചാദേിര ആരാത്  അയാൾ എന് .  അവകാൾ
ഉമ്മ ഒനരുനനംതെ പത്ി്ില്.  എൻതി നിർണാബധമാത്തെിനുംവഴങി ഉമ്മ നടന കഥാകൾ
മഴവൻ എവനാട് പത്ിഞ: 
"ഇവിതട വരന അയാ്ാത്  ്ദേീജതയ എതന ഏറൽകിപത് .  അയാൾക്
അവത് ഒനര ഉസവ പത്ി്ിൽ നിരുനനംതെ കിട്ടിയതായിരരുന. പത്ിനീടയാൾ അവത്
എതന ഏറൽകിര .  പത്വക്ഷേ ഇവകാൾ  അവൾ  എൻതി സ്നനംതെ  മക്ാത് .
എനിക്  അവൾ  മാത്രവമയുു.  അവ്ില്ാതത ഒനരനിമിപ്പനംതെവപത്ാ്നംതെ  എനിക്
ജീവികാൻ പത്്റിില്.ണ 
അവകാൾ മധു വിന് മനസ്സിലൊയി തൻതി കാതാതതവപത്ായ മീനാക്ഷേി കട്ടിയാത്
ഈ  ്ദേീജ  എന്.  പത്ിതന അയാൾ  ഒനട്ടുനംതെ  താമസികികാതത തൻതി
കഥാകത്ല്ാനംതെ ആ സീവയാട് പത്ിഞ. അത് വകട്ടവകാൾ ഉമ്മ ഒനന് പത്തിിവകായി.
പത്വക്ഷേ, അയാൾ ഉമ്മവയാട് വചാദേിപില് ്ദേീജതയ എനിക് തരവമാ എന്. 
          അവർണാ  ഇരവരതടയുനംതെ  സനംതെസാരനംതെ  അകുനിന്  ്ദേീജ
വകൾ്രുനണ്ടായിരരുന.  അവൾ  ആരനംതെ  വകൾകാതത തപത്ാട്ടികരഞവപത്ായി .
കിര കഴിഞ അവൾ  ഉമ്മ കാതാതത മധു വിതവ വീട്ടിൽ  വപത്ായി .  എനിട്ട്
അയാവ്ാട് പത്ിഞ:
 "നിങ്വല് എൻതി അചൻ?...ണ
 മധു  ഒനരുനനംതെ പത്ിയാതത നിരുന. അവൾ തുടർണാരുന:
 "നിങൾ  എതന ഇവിതടനിന്  തകാൊവപത്ാകവാൻ  തീരമാനിപിട്ടുവണ്ടാ ?
പത്വക്ഷേ എനിക് വരാൻ പത്്റിില്. കാരതനംതെ ഞാൻ ഇവിതട നിരുന വനാൽ ഉമ്മയ്ക്ക്
പത്ിതന ആരമണ്ടാകില്. 
"വമാത് നീ  എൻതി കതട വരണ്ട .  നീ  പത്ി്താത്  ശരി.  എനിക്  നിതന
കാതതനംതെ എന്  വതാരുനവ്ാൾ ഞാൻ ഇവിതട വരാനംതെ .  പത്ിതന,  ഇന്  തതന
ഞാൻ ഇവിതട നിന് തിരിര നാട്ടിവലെക് വപത്ാകനംതെ.ണ അധികനംതെ വവകാതത തതന
അയാൾ വപത്ായി. പതിയ വനാവലെിവലെക് ഉള്ള കഥാ അയാൾക് അവിതട നിരുനനംതെ
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കിട്ടി.

74



അതിജീവനത്തിനന്റെ പാഠപുസ്തകം                                                                                    SGHS Kulathuvayal

മവ്റിതതാര ഭാപ്പയിിതട ചപലെമായ
 ുപ്രസനംതെഗിപാ്നംതെ ആശയവിനിമയനംതെ നടത്തെിയാ്നംതെ ശരി്നംതെ
 അത് രണ്ടാനംതെസ്ഥാനത്്തെ മാത്രവമ എുകയുു.
 കാരതനംതെ ഏറതതാര ഭാപ്പയുനംതെ അർണാ്നംതെ നാനംതെ രിി്നത് 
ഒനര ഭാപ്പയിിതട അതിതന പത്രിവർണാത്തെനതകപത്തെി എപത്തൊത്.

മാതൃഭാഭായയമനട മഹത്ം
ശി് തക തക  

"മറള്ള ഭാപ്പകൾ വകവലെനംതെ ദോത്രിമാർണാ 

മർണാതവന് തപത്്റിമ്മ തൻഭാപ്പ താൻ.ണ
മിാകവി  വള്ളവത്തൊ്ിതവ ഈ വഴികൾൾ മാേഭാപ്പയുതട ുപ്രാധാനവനംതെ  വരപ്
കാട്ടുനവയാത്.  ആനംതെഗവലെയത്തെിതലെ ആദേവവത്തെതിന്  പത്ിനാതലെ
കതിരതകാണ്ടിരി്ന മലെയാ് നാടിതന സനംതെബധമാിപിടവത്തൊ്നംതെ ഈ വരികൾ
ഏറതി ുപ്രസക്മാുകയാത്.
ഭാപ്പ  ഒനര ആശയവിനിമയ  ഉപത്ാധിയാത് .ഓവരാ  മനുംപ്പവനുംനംതെ  അവൻതി
ആശയങൾ  തവ്ിതകപത്തൊനുംനംതെ  ചിനയുതട വലൊകുനിരുനനംതെ  അതിനപിത്തെ്
തകാൊവരവാനുംനംതെ  ഭാപ്പ  കടിവയ തീര .  ഒനരവൻ  അവൻതി സ്തസി്മായ
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വശലെിയിൽസനംതെസാരി്നതുനംതെ  വവക്മായി  ആശയവിനിമയനംതെ  നടുനതുനംതെ
ഏറതി്തി മാേഭാപ്പയിലൊത് .  മവ്റിതതാര ഭാപ്പയിിതട ചപലെമായ
ുപ്രസനംതെഗിപാ്നംതെ  ആശയവിനിമയനംതെ  നടത്തെിയാ്നംതെ  ശരി്നംതെ  അത്
രണ്ടാനംതെസ്ഥാനത്തെ് മാത്രവമ എുകയുു. കാരതനംതെ ഏറതതാര ഭാപ്പയുനംതെ അർണാ്നംതെ
നാനംതെ  രിി്നത്  ഒനര ഭാപ്പയിിതട അതിതന പത്രിവർണാത്തെനതകപത്തെി
എപത്തൊത്.  ഒനര ഇനംതെഗീലകാരൻ  ഇനംതെഗീപ്പിൽ  ചിനി്വ്ാൾ  ഒനര മലെയാ്ി
ചിനി്നത് അവരതട സ്നനംതെ ഭാപ്പയിൽ ആത്.

ആനംതെഗവലെയഭാപ്പ  വലൊകതത്തെ്ാപമള്ള
ജനങത് തമ്മിൽ ബധമാികി്ന ഒനര
ചങലെയായി  കതകാകിയിരി്നത്
എനത്  നിവപ്പധികാനാവാത്തെ
സതവമാത്.എനാൽ  ആനംതെഗവലെയഭാപ്പ
ഭാപ്പതതന വലൊകത്തെിതലെ വിവിധ
ഭാഗങ്ിൽ ഉള്ളവർണാ വവതവസ്ത രീതിയിൽ
വകകാരവനംതെ  തചയനത്  എനതുനംതെ
ശ്ിവകണ്ട കാരവമാത് .  തികരനംതെ
സ്ാഭാവികമായിത്തെതന ഒനരവതവ
മാേഭാപ്പയുതട സ്ാധീനനംതെ  അതിൽ
പത്തിയുനംതെ  എരുനള്ളതിന്  വവക്മായ
തത്ിവാതിത്.

വിദേവാഭവാസത്തെിൻതി ശരിയായ  ലെക്ഷേവനംതെ  േർണാത്തെീകരി്വാൻ  മാേഭാപ്പയുതട
സാനിധവനംതെ കടിവയ തീര. കാരതനംതെ പത്ഠനതമനത് ഉപത്രിപവമായി എതനിി്നംതെ
ഉള്ളിവലെക് തത്തെ പത്ിയുനതുവപത്ാതലെ വകട്ട്  മനസ്സിലൊവകൊന ുപ്രക്രിയയല് .
മാേഭാപ്പ ഒനര സമദ്രമായി  മാിതട്ട .  മറള്ളവതര ഒനതകയുനംതെ അതിവലെക് ഒനഴകി
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ലെയി്ന മിാനദേികളുനംതെ.
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   ചാള്സ്ഹഗിന്സ്

ഫൂഡ്സാറിലലെ വീരപ്പന
വിാൺ െീഫൻ മാത് 
ജീവിതത്തെിൽ ചിനി്കവപത്ാ്നംതെ തചയാതത ചിലെ വകസകൾ നമതട വനർണാ്

വരനംതെ.  അത് ഒനര പത്തക്ഷേ തകാലെവകസ് ആകാനംതെ ,  വമാപ്പതനംതെ ആകാനംതെ.  എനാൽ
വ്തര വിചിത്രമായ  വകസാത്  ഇന്  എൻതി അപതത്തെത്തെിയത് .
ചിത്രകഥാക്ിതലെ ഏറ്റിുനംതെ  കരമായ  വീരകതന കിിപ്  വായിപിി്ത്
അല്ാതത അത് സതവമാതതന് ഞാൻ അിിയുനത് പത്തിതനാനാനംതെ വയസ്സിൽ
എതവ അമ്മ പത്ി്ാത് .  ഇവകാ്ിതാ  വീരകതന കാൾ  ബു്ികർണാമത  ഉള്ള
കള്ളൻ എതവ മ്ിൽ വരുന വീതിരി്രുന.
“മിെർണാ  ചാൾസ്  വ്തര വിചിത്രമായ  വകസാത്  ഇന്  ഞാൻ
അവതരികി്നത്ണഇൻത്കർണാ തുടർണാരുന:

“വ്തര വിചിത്രമായ ഒനര തകാലെവകസ് ആത്
സാർണാ. ഈ അപത്തെ് ഫഡ് സാർണാ സ്ട്രീ്റിിൽ നിരുനനംതെ
ഒനരാളുതട ശവശരീരനംതെ  കിട്ടിയതിതന തുടർണാന്
നടന അവന്പ്പതത്തെിൽ  ുപ്രതിതയ വചാദേവനംതെ

തചയവകാൾ  വിചിത്രമായ  ഒനര കാരവനംതെ  അവൻ  ഞങവ്ാട്  പത്ിഞ .്ആണ
വപത്രടങിയ ഒനര തകാള്ളസനംതെഘനംതെ ആത് ഞങളുവടത് തകാള്ളത്തെലെവൻ തകാപനംതെ
ക്രിമിനലൊയ  ബർണാകത്തെ്  വിാട്ട്  സ്ട്രീ്റിിതലെ ഓവരാ  സ്ർണാണകടയിൽ
സനംതെഘനംതെവചർണാന്  ഞങൾ  തകാള്ളയടി്നംതെ  കടയുതട ഉടമസ്ഥതന തത്ിു
നശികികാനായി  തകാരുനക്യുകയുനംതെ തചയനംതെ.  അതുനംതെ വ്തര വിചിത്രമാതയാര
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മാർണാഗ്ഗത്തെിിതട്ണ
“എനാത്  ഇൻത്കർണാ  വ്തര വിചിത്രമായ  ആ
മാർണാഗ്ഗനംതെ?ണ
“ആ  മാർണാഗ്ഗതത്തെ്ിിപ്  അവൻ  പത്ി്വകാൾ
ഞാൻ  ശരി്നംതെ  അതിശയിര.  ബകാർണാവത്തൊ
വമശപിത്തെ്  തനിക്  അഭിമ്മായി  ഇരതയ
ഇരുനംതെ.  എനിട്ട്  ഇരവരതടയുനംതെ  മ്ിൽ  ഓവരാ

ഗാസക്ിൽ നിിപ്  തവള്ളനംതെ വയനംതെ എനിട്ട്  പത്ിയുനംതെ.്എൻതി കയിൽ നീലെയുനംതെ
ചവപനംതെ  നിിമള്ള 2  ഗു്ികകൾ  ഉണ്്ട  ഒനന്  വിപ്പുനംതെ  മത്റിാന്  വവ്റിമിൻ
ഗു്ികയുനംതെ  ആത്  നിങൾക്  ഇഷ്ടമള്ള ഒനര ഗു്ികതയപത്തെ്  തവള്ളത്തെിലെിട്ട്
കഴികാനംതെ.  മവ്റിത്  ഞാൻ  തവള്ളത്തെിലെിട്ട്  കഴി്നംതെ.  വിപ്പമള്ളത്  കഴി്നത്
ആവരാ  അയാൾ  തൽക്ഷേതനംതെ  മരി്നംതെ.്ഒനട്ടനവധി  നിരപത്രാധികൾ
ബകാർണാവത്തൊയുതട ുപ്രവയാഗത്തെിന്  ഇരയായി  മരിര .  ഗു്ിക  കഴിപ ആരനംതെ
ഇതുവതര ജീവിപിരികില് .  ബകാർണാവത്തൊയുതട അപത്തെ ആക്രമതനംതെ  ലൊർണാഡൻ
എന സ്ർണാതവവാപത്ാരിക്. വനതരയാത്. അയാളുനംതെ മരി്തമന് ഉികാത്ണ
കഥാ വകട്ടുകഴി് ഞാൻ പത്ിഞ:
“ഇൻത്കർണാ നാത് ഞാൻ സ്ർണാണ വവാപത്ാരിയായി  വവപ്പനംതെ തകട്ടുരുന എനിട്ട്
അയാളുതട സ്ർണാണകടയിൽ ഇരി്രുന .  ബകാർണാവത്തൊ തീർണാപയായുനംതെ  എതന
പത്ിടിപ്തകട്ടുനംതെ. ഗു്ിക ുപ്രവയാഗത്തെിൽ ഇത്തെവത ഞാൻ തതന വിജയി്നംതെണ
ഞാൻ പത്ിയുനത് വകട്ട് ഇൻത്കർണാ മൂഹളുക വപത്ാ്നംതെ തചയില്. അയാൾ എനിക്
എപുവപ ചായ ഒനര ച്ിപനംതെ ഇല്ാതത കടിപ് പിവത്തെകിിങി നടരുന.
പത്ിവ്റി ദേിവസനംതെ  ഞാൻ  സ്ർണാണ വവാപത്ാരിതയ പത്ിഞ ധരികിര അയാളുതട
വവപ്പനംതെ തകട്ടി.
ുപ്രതീക്ഷേിപതുവപത്ാതലെ കടബകാർണാവത്തൊ ആക്രമിര കവയിി .  സ്ർണാതനംതെ എല്ാനംതെ
അയാൾ ചാകിൽതകട്ടി എതവ വനർണാ് വരുന.
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ഒന്റിവനാട്ടത്തെിൽ മാനവനായി  വതാരുനന അയാൾ എതനയുനംതെ പത്ിടിപ്  അയാളുതട
താവ്ത്തെിവലെക് നടരുന.
അയാൾ ഒനര കവസരയിൽ എതന പത്ിടിപിരത്തെി എനിട്ട് ഓവരാ വവാപത്ാരികളുനംതെ
പത്ിയുനതുവപത്ാതലെ പത്ി്തിനുംവശപ്പനംതെ 2 ഗു്ികയുനംതെ ഒനര ഗാസ് തവള്ളുനംതെ തരുന.
അയാൾ വപത്ാ്മിിയാതത ഞാൻ ഗാസിതലെ തവള്ളനംതെ പത്ര്രനംതെ മാ്റിി .  ഞങൾ
രൊവപത്രനംതെ  ഗു്ിക  തവള്ളത്തെിലെിട്ട്  കഴിപതുനംതെ  ബകാർണാവത്തൊ  നിലെു വീത്
മരിര. വപത്ാലെീസ് സനംതെഭവസ്ഥലെതത്തെത്തെി. ഞാൻ ചറനംതെ പത്രതിയിട്ടുനംതെ ഇൻത്കർണാ
അവദിതത്തെ കാണുവാൻ  സാധിപില് അതിൽ  ഒനര ഉവദേവാഗസ്ഥൻ  എനിക്
വനതര തിരിഞ വചാദേിര:
“എങതനയാത് സാർണാ താിൾ ബർണാകവത്തൊതയ വധിപത്?ണ
“ബർണാകവത്തൊ വിപ്പനംതെ വചർണാത്തെ ഗു്ികക്ിൽ അല് മിിപ് ഇരകൾക് നൽകിയ
തവള്ളത്തെിലൊയിരരുന.  ഗു്ികകൾ തമ്മി്നംതെ ഞങൾ ഇരവരതടയുനംതെ ഗാസകൾ
തമ്മി്നംതെ ഞാൻ മാ്റിിണ
“താി്യൂ സാർണാ നിങൾ എരുനനംതെ വപത്ാലെീസിന് ഒനര അനുംരിമാത്.ണ 
അയാൾ എനിക് വക തരുന. ഞാൻ പിവകാട്ട് തിരി്വകാൾ മ്നംതെ കർണാപീഫ് 
തകാണ്്ട മൂഹടിയ ഒനര മനുംപ്പവൻ ജനക്കൂട്ടത്തെിവലെക് പത്ിൻവാങനത് ഞാൻ കൊ. 
ഇന് രാവിതലെ എൻതി വീട്ടിൽ നിരുനനംതെ കടിപ് ചായയുതട കി ആ കർണാപീഫിൽ 
അവകാഴനംതെ ഉണ്ടായിരരുന.
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മണ്ണിനന്റെ 
ഗതഗന്ധം 
നടറിക മജാസ്
ㅡ
അതനല്ാനംതെ അമ്മ തനിക് 
വദേവിയായിരരുന. 51 അക്ഷേരുനംതെ 
മതലെിതവ തവള്ളി കാമ്പുക്ിൽ 
എഴതി പത്ഠികിപ വദേവി. പത്വക്ഷേ, 
ഉവദേവാഗുമായി ദേില്ിക് 
വപത്ായവകാൾ എവന ആ 
വദേവിയുതട വചതനവനംതെ മനസ്സിൽ 
നിരുനനംതെ മാഞ വപത്ായി.

വതാൾസഞ്ചിയുനംതെ കടയുതമപത്തെ് പത്ടിയിിങവ്ാൾ അയാവ്ാർണാു. അന്
ആ കണീർണാ താൻ കാതാതത വപത്ായിരതനിിൽ………
ഇിങനതിനുംമ്്  ഉമ്മിതത്തെ കമ്മായനംതെ  േശിയ  ചവരിൽ  തകിയ
സരസ്തീവദേവിയുതട വലെിയ ചിത്രത്തെിനും മ്ിൽ ുപ്രാർണാ്ി്ക എന ,
അമ്മ പത്ഠികിപ ആ പത്തിവ് സരി്ന അയാൾ ഉമ്മിതത്തെ ചവരിവലെക്
തിരിഞ.  ചിത്രനംതെ  ഇരുനനംതെ  ഒനര സ്ഥാന  മാ്റിുമില്ാതത അവിതടത്തെതന
കിട്രുന.  മനസ്സിവലെക്  സരസ്തീവദേവിയുതട തിിൾകലെ  വപത്ാതലെ
തവണ്മയുള്ള മ്നംതെ  തകാൊവരാൻ  എത്ര ശമിപിട്ടുനംതെ  അയാൾക്
കഴി്ില്.  ഉള്ളിലെിരന്  മനസ്സ്  വി്ിരപത്ിയുനതുവപത്ാതലെ വതാനി .
സരിവകണ്ടത് വദേവിതയ അല്, അമ്മതയ…... ജന്മവമകിയ ആ സീതയ….
ഒനര മാസരിക  ശക്ിയാൽ  എനവണനംതെ  അയാൾ  മ്റിതത്തെ നന്
മണിതന തതാട്ട് നിണകയിൽ വപ് നമസ്കരിര. അവിതട തചണതാതതിി്നംതെ
ുപ്രസാദേമള്ള ഒനര തു്സി വവര് പത്ിടി്രുനണ്ടായിരരുന. അതിൽ അനംതെബിക
നായതരന പത്ി  തക നായരതട മാതാവിതവ സരതകൾ  ത്ിരിലെകൾ
ആയി  വിരിയുകയായിരരുന.  11:30 ന്  മദേിരാശിക്  തട്യിൻ  പിതകപന
കാരവനംതെ തതന പത്ി തക നായർണാ മിരുന .  മനസ്സിൽ ഒനര പത്ിടി ഓർണാമ്മകളുതട
വവലെിവയ്റിനംതെ അലെതലരുന.  വകായ്്രിതലെ തിവാട്ടു മ്റിതത്തെ നന്
മണിൽ തചരികില്ാതത ചവിട്ടി നിൽ്കയാതതിി്നംതെ അയാളുതട മനസ്സ്
തതവ കട്ടികാലെവത്തെക് പത്ിരുന കഴി്ിരരുന.
ഒനര ആണ വയ്കാരൻ  വലെിയ  വട്ടത്തെി്ള്ള സി്രതകാട്ടു തതാട്ട
സന്ദരിയായ  അമ്മതയ്ക്കാകനംതെ  വകപത്ിടിപ്  സി്ിവലെക്  നട്രുന.ആ
നടത്തെനംതെ  ഒനനാനംതെക്ലാസിൽ  മാത്രമല് പത്ത്തൊനംതെക്ലാസ്  വതര തുടർണാരുന .ഏറട്ടൻ
മരിപതിൽകിതന അമ്മയ്്ക്ക  ആ  വിധി  വരത്തെിതവപ വദേവവത്തൊട്
ുപ്രാകൃതമായ  ഒനര തരനംതെ  വാശിയായിരരുന .മ്്റി  അമ്മമാർണാ  തങളുതട
സനാനങൾക്  വവണ്ടി  േജയുനംതെ  വഴിപത്ാപനംതെ  നടത്തെി  ദേിവസനംതെ
കഴിപവകാൾ  അനംതെബികാ  നായർണാ  മാത്രനംതെ  ഏറകമകനും കാവലെിരരുന .
എവിതടവകായാ്നംതെ പിതക അമ്മയുതട കണ്  ഉണ്ടാകനംതെ .  എരുനനംതെ സി്ിൽ
തകാൊതചന്  ആ്കയുനംതെ  തിരിതക തകാൊവരികയുനംതെ
തചയനംതെ.അതുതകാൊതതന മറ കട്ടികൾ  സ്ാതതവനംതെ
ആവഘാപ്പി്വ്ാൾ ടിതകഎ നായർണാ എന് വി്ി്ന കൃഷ വദേവീനും
മാത്രനംതെ  അതതാര വിലെകതകട്ട കനിയായിരരുന .പത്തിതനട്ടാനംതെ  വയസ്സിൽ
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ഉപത്രിപത്ഠനത്തെിനായി ബാനംതെഗർണാക് വണ്ടി കയണവ്ാൾ അമ്മയുതട കണ
നിിഞ. 
“മിപകനായി വരതനംതെ വകവട്ടാ.  അമ്മ കാത്തെിരി്നംതെ എല്ാ പത്രീക്ഷേയിൽ
ഒനനാമനായി കഴിയുവ്ാൾ അമ്മയ്്ക്ക ക്ി അടികിവല്?ണ
അന് തതന വകത്തെലെത്തെിൽ വീത്  രണ്്ട ഇ്്റി കണീരിതവ ചഠട്  വിദര
കാലെുനംതെ അയാൾക് അനുംഭവതകട്ടു അനംതെബിക നായർണാ പത്ി് വപത്ാതലെ
കൃഷവദേവ്  പത്രീക്ഷേക്ിൽ  ഒനനാമനായി.  വകീൽ  ഉവദേവാഗനംതെ  പത്ഠിപ്
ഡിെിനംതെഗ്പ്പനുംനംതെ തകാണ്്ട വകായ്്തരത്തെി.  വകായ്്രിതലെ നഗര
ുപ്രൗഡിയുനംതെ  ഹിാരുനംതെ  മിന്  കിര ഉള്ളിവലെക്  കടരുന നിൽ്ന
മല്വള്ളികളുനംതെ  രാജമല്ിയുനംതെ  നജത്തെനംതെതചയന ആ  തിവാട്ടു വീട്ടിൽ
എത്തെിയവകാൾ  അമ്മയുതട സവനാപ്പത്തെിന്  അതിരില്ായിരരുന .
അതനല്ാനംതെ അമ്മ തനിക് വദേവിയായിരരുന. 51  അക്ഷേരുനംതെ മതലെിതവ
തവള്ളി  കാമ്പുക്ിൽ  എഴതി  പത്ഠികിപ വദേവി .  പത്വക്ഷേ,  ഉവദേവാഗുമായി
ദേില്ിക് വപത്ായവകാൾ എവന ആ വദേവിയുതട വചതനവനംതെ മനസ്സിൽ നിരുനനംതെ
മാഞ വപത്ായി .  അത്  ഉത്തെരമില്ാതത യുള്ള ഒനര വചാദേവമാത്
ഉവദേവാഗത്തെിന് ദേില്ിയിൽ വപത്ായി രൊവർണാപ്പനംതെ കൃതവമായി മതിവയാർണാഡണനംതെ
കുനംതെ അയപിരരുന.  ഇടയ്്ക്ക വഫാൺവി്ിയുനംതെ.  വി്ി്വ്ാതഴല്ാനംതെ അമ്മ
പത്ിയുനംതെ: ണഎൻതി കട്ടാ നീ അവിതട സ്മാവതാ നിതനകാതാന് ഞാൻ
ആതക വല്ാണ്ടായി  എനിക്  നിതന മതിവയാർണാഡണനംതെ  ഒനരുനനംതെ  അല്
വവണ്ടത്.  കട്ടാ  നിതനതയാരുന കാതാൻ  ഒനര വമാിനംതെ .  എനാ  ഇനി
ഇവങാട്ട് വരിക?ണ
ആദേവതമാതക നീണ്ട നിശബ്ദതയായിരരുന ഉത്തെരനംതെ .  പത്ിതന പത്ിതന
പത്ിയാൻ  തുടങി:  “അമ്മയ്ക്കിിയിവല് എതവ ഇവിപതത്തെ തിരക് ?
നിരുനതിരിയാൻ  വനരമില്.  ഇവകാൾ  നാട്ടിൽ  വനാൽ  വപാൽ  ഉള്ള
ഉവദേവാഗനംതെ വപത്ാകനംതെ!ണപത്വക്ഷേ വരുന ദേില്ിക് വണ്ടികയിി നാലൊനംതെ തകാല്നംതെ!!
“നിനതകാര മിപകി  കട്ടിതയ ഞാൻ  കണ്ടിട്ടുണ്്ട .  ഇനി  എതവ കട്ടൻ
എവങാട്ട് വതാരുനനില്ണ
“അമ്മ എനാ  ഈ  പത്ിയവത .  രൊതകാല്നംതെ  പത്ഠികിപത്  അങതന
തവണതത വീട്ടിലെിരികാൻ  അല് .  എനിക്  എൻതി ഭാവി  വനാകതനംതെ .
പത്ിതന എല്ാമാസുനംതെ വപത്സ അയകൽ ിിസ്കാ .  അമ്മ ഇനി  ഇവിതട
താമസിവകണ്ടണ
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“വവണ്ട,  പത്ിതന ഞാൻ  നിൻതി അകനംതെ  ദേില്ിക്  വരാവനാ ?!!  എനിക്
മലെയാ്നാട്ടിതലെ തവവള്ള പത്ിടിക്കൂണ
“ദേില്ികല്ണ 
“പത്ിതന?ണ
“ഒനര സ്ഥാപത്നനംതെ വസ്ിാലെയനംതെണ
“പത്ന്ിള്ളില്െ സ്ഥാപത്വനാ?  കട്ടാ നീ  എനാ ഈ പത്ിവ്.  സ്ഥാപത്നനംതെ
ആവതാ? അവതാ മകൾക് ആവശവമില്ാത്തെ അമ്മമാതര തകാണ്ടാകത
ജയിലെിലൊവതാ?ണ
“അമ്മ എനാ  പത്ിയവത .  രപത്  12000  തകട്ടീട്ടാ.  തവണതതതയാരുനമല്.
നാത് ഇവിതട പത്ാർണാകർണാ വാടകകാരൻ വരനംതെ.ണ
രണ്ടി്്റി കണീരായിരരുന അരുനനംതെ മണപത്ടി.
പത്ിതന അമ്മതയ അവന്പ്പിപത്  7  തകാല്നംതെ  കഴി്ിട്ടാത.്  വപത്ായി
കണ്ടവകാൾ  വിശ്സികാനായില്.  തമലെി്,  തതാലെി്,  ച്ി്,
കാക കി് ,  ഇവനാ  നാത്വയാ  എന അവസ്ഥ .  പത്വക്ഷേ അമ്മയ്്ക്ക
സവനാപ്പമായിരരുന. മകൻ വനതി്ള്ള സവനാപ്പനംതെ. അമ്മയുതട ശരീരനംതെ
കണ്്ട നായർണാ കരഞവപത്ായി. പത്രാതിയുനംതെ പത്രിഭവുനംതെ നിി് മ്ുമായി
തതന ശപത്ികാൻ  അവരിവകാൾ  വക ഉയർണാുമായിരി്നംതെ .  എരുന
കരതിയിരിതക അവർണാ തതവ വകകളുയർണാത്തെി .  ശപത്ികാനല് പത്തുതക
അവതവ മ്നംതെ തവലൊടി
“നിക്  അിിയാനംതെ  നീ  വരതമന്.നിനതകതന കാതാതിരികാൻ  വയ .
എനിക് അിിയാമായിരരുന ഉികായിരരുന നീ വരതമന്.ണ
യഥാാർണാ്ത്തെിൽ  അയാൾ  കരഞവപത്ായത്  അവകാഴായിരരുന.
പത്ിവ്റിരുനതതന അമ്മതയ വീട്ടിവലെ് തകാൊവപത്ാരുന .  രണ്ടാനംതെ  ദേിവസനംതെ
രാത്രിയായിരരുന അനംതെബിക നായരതട മരതനംതെ.
“ഈശ്രാനുംരിനംതെ  തീതര ഇല് മകൻ  വനിട്ട്  അതിതനാകനംതെ  കഴിയാൻ
വയാഗമണ്ടായില്ണസനംതെസ്കാരത്തെിന്  വനവർണാ  തസാി  പത്ി്്  പത്ിരിഞ
വപത്ായവകാൾ അയാൾ തനിപായി അന് രാത്രി ആകാശത്തെ് ഉയർണാന് ഏറക
താരത്തെിവലെക് അയാൾ മിഴി ചിമ്മാതത വനാകി നിരുന ഏറകാദേശി മരതനംതെ-
ദേ്ാദേശി  ദേിനനംതെ.  വമാക്ഷേ ജാതകത്തെിതവ പതവനംതെ .  അവസാനനാ്ിൽ
മകതന കണ്ടിട്ട് സവനാപ്പവത്തൊതട കണടയ്ക്കാൻ അവർണാക് കഴി്വല്ാ .
താൻ  വനരതത്തെ വവരണ്ടതായിരരുന .  നന് മണിൽ  തണുകിൽ
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നിരുനതർണാനവകാൾ  അയാവ്ാർണാു.  11:00  മതി.  വണ്ടി  വെപ്പൻ
വിട്ട്കാണുനംതെ. 
പത്വക്ഷേ മനസ്സിൽ പത്രിഭവമില്.ഇനിവിതട അനി ഉിങതനംതെ ഇവിടതത്തെ
ഈ നന് മണിതവ ഗധമാനംതെ ആസ്ദേിപ് എതവ അമ്മതയ്ക്കാകനംതെ ഉിങാനംതെ.
തചയ തത്റിിന്  പത്രിിാരനംതെ  തചയാൻ  അവസരമില് .  അവമ്മ എവനാട്
തപത്ാണക്കൂ.
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മകരളത്തിൽ ആദ്യമായി  പരു സ്കൂളിന്  സ്രന്മായ പരു യടപബ്  ൊനൽ എന്നെ മഹനീയ മനെം
കകവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങ്നട വിദ്യാലയമായ നസന്റെ് മജാവജ് എെ് എസ് എസ്.

യമവ തലമുറക്കാനയാരു 
യടപബ് ൊനൽ 
        മലാകം  അമദിനം  വികസിചനകാമണ്ടയിരിക്കുകയാണ്.
ആവിയമഗതത്തിൽനി്ം  കവദ്ത  യമഗതത്തിമലക്കും  തുടവന്നെ്  ക്പെവ
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യമഗതത്തിമലക്കുമുള്ള മമയ്യനന്റെ പരിവവത്തനം  വിസ്മയാവഹമാണ് .  മാറന്നെ
ജനതയ്ക്കായി കൂെതൽ സാമങതികവിദ്യകൾ വളവ്വന്നെമപ്പാൾ ജനജീവിതം
കൂെതൽ  എ്പ്പമായി.  ഇന്റെവനനറ്റ്  എന്നെ മഹത്തായ  ആശയം
മലാകനമ്ാെമുള്ള ജനങ്ങനള തമ്മിൽ  ബഗന്ധിപ്പിചനകാണ്ട്  വളനര മവഗതം
വികസിചവ്.  ഇമതളതടവന്നൊയിരു് ഇന്റെവനനറ്റ്  മലാകനത്ത
വ്ന്മാരായി  മാറിയ  ഗഗതിളിനന്റെ കട്വരവ് .  നവറനമാരു നസവച്ച്
എകജിനിൽ  നിന്നൊരംഭിച്ച ഗഗതിൾ  ഇന്നെ്  മലാകളത ഏറ്റസമധികം  മപര്
ഉപമയാഗതിക്കുന്നെ ഓപ്പമററ്റിംഗത് സിസ്റ്റമായ ആകമഡായിഡിനന്റെ അധിപനായി
മാറിയിരിക്കു്.  മഡാക്സ്,  യീറ്സ്  ,കസഡ് സ്,മുതലായ  ഓഫീസ്
മപാഗാമുക്ം,  യടപബ്,  ഫപയിയ,  ആകമഡായിഡ്  തുടങ്ങിയ
സഹസ് ഥാപനങ്ങ്നടയമം ഉടമയായി ഗഗതിൾ മാറിക്കഴിഞ.

ഗഗതിളിനന്റെ സ്തുത്യവഹമായ  മനെങ്ങളിൽ  പന്നൊണ്  യടപബ് .
മലാകനമ്ാെമുള്ള െലച്ചിത്രമപമിക്നട ഇടയിൽ  അതിമവഗതം  പടവ്
പരന്ലിച മലാകത്തിനല ഏറ്റസ കൂെതൽ  ആൾക്കാവ  ഉപമയാഗതിക്കുന്നെ
സംമപയണ മാധ്യമമായി യടപബ് മാറി എന്നെതിൽ സംശയമില.  സ്രന്മായി
പരു ൊനൽ എന്നെ സ്പ്നം സൗജന്യമായി നൽകിനക്കാണ്ട് മലാകനമ്ാെമുള്ള
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ യടപബ് തരംഗതം ്ടിഷ്ടിച.

വളവച്ച വളനര മവഗതമായി് എങിഅം വികസ്രരാജ്യമായ ഇരന്്യയിൽ യടപബ്
പതാപത്തിനലത്തിയിെ് ഏതാമം വവയങ്ങനള ആയമത. 

മകരളത്തിൽ ആദ്യമായി പരു സ്കൂളിന് സ്രന്മായ പരു യടപബ് ൊനൽ എന്നെ
മഹനീയ മനെം  കകവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്  ഞങ്ങ്നട വിദ്യാലയമായ നസന്റെ്
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മജാവജി എെ് എസ് എസ്. മജാവജിയക ടി വി 47018 എന്നെ യടപബ് ൊനലിൽ
ഏതാമം  ആഴകൾനകാണ്ട്  10000ൽ  കൂെതൽ  കാണികനര
കകവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  ിരുങ്ങിയ  നെലവിൽ  രൂപീ്തമായി  കൂെതൽ
ഫലപാ്ിമയാെകൂടി പവൃത്തിക്കുന്നെ ഈ യടപബ് ൊനൽ ഇ്ം സജീവമായി
പവവത്തിചനകാമണ്ടയിരിക്കു്.  അമദിനവാവത്തകൾ,കലാപരിപാടികൾ,
ദിനാമബഗന്ധ പബഗന്ധങ്ങൾ,  ഗുരുനമാഴി എന്നെീ ഇനങ്ങളിലൂനട  മജാവജിയക
ടി  വി  അമദിനം  വളവ്നകാമണ്ടയിരിക്കു്.  കെിക്നട കലാമബാധം
വളനരയധികം  വളവളതന്നെതിന്  ഈ  പരു ൊനലിനായി  എന്നെതിൽ
സംശയമില.  ഈ ൊനലിമമവണ്ടിപവവത്തിക്കുന്നെ എലാ അദ്ധ്യാപകരുനടയമം
സഹപവവത്തകരുനടയമം  മസവനത്തിമ ഈ  അവസരത്തിൽ  ഞക  നയി
അറിയിക്കു്.തുടവന്നെ്  ധാരാളം  പരിപാടികൾ  ആസൂത്രണം  നെയ്ത്
മകരളത്തിനലഏറ്റസം  വലിയ  യടപബ്  ൊനലായി  മാറന്നെതിമ നിങ്ങ്നട
സഹായസം പതീക്ഷാിക്കു്......
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നയി
അറിവിനന്റെയമം മാതൃഭാഭായയമനടയമം മലാകം ഈ ിരുങ്ങിയ താ്കളിൽ 
തീരുന്നെില. അമനകായിരം നക്ഷാത്രങ്ങളിനല ഏറ്റസം അകനലയമള്ള 
നക്ഷാത്രങ്ങളായി അവ പമശാഭിക്കനെ.അകനല നിന്നെ് മനാക്കുമ്ാൾ തീനര 
നെറതും എന്നൊൽ അകലങ്ങളിൽ ഉഗതാപിക്മായി അവ മാറനെ. 
അതിമമവണ്ടി നമ്മുക്ക് പയ്ിക്കാം. തൽക്കാലമത്തക്ക് വിട ............
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